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Københavns Kommune 

Orientering om nye regler for valgret til Europa-Parlamentsvalg og visse 
folkeafstemninger i Danmark for personer, der har valgret uanset ophold 
i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union 
(tredjeland), på Færøerne eller i Grønland 

Ved dette brev orienteres Københavns Kommune om udstedelsen af bekendtgørelse 

nr. 35 af 11. januar 2019 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valg-

ret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Uni-

on (tredjeland), på Færøerne eller i Grønland. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. 

januar 2019. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udarbejdet to ansøgningsskemaer, 

som vælgerne skal anvende ved ansøgning om optagelse på valglisten. Det drejer sig 

om et ansøgningsskema til brug for personer, der har taget ophold på Færøerne eller i 

Grønland, og et ansøgningsskema til brug for personer, der har taget ophold i et land 

uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland). Vælgeren 

skal indgive ansøgningsskemaet til Københavns Kommune. De nævnte ansøgnings-

skemaer er vedlagt. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere sendt et orienteringsbrev om de nye 

regler til alle de øvrige kommuner. Brevet er vedlagt til orientering. 

Reglerne om behandling af ansøgninger om optagelse på den særlige valgliste svarer i 

meget vidt omfang til reglerne i bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2017 om opta-

gelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet (ud-

landsdanskerbekendtgørelsen). 

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer i løbet af første halvdel af 2019 at udsen-

de en vejledning om behandling af ansøgninger om optagelse på valglisten efter de nye 

regler. Indtil den nævnte vejledning er udsendt, kan ministeriet henvise til vejledning 

nr. 9913 af 29. oktober 2018 om behandling af ansøgninger om optagelse på folke-

tingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. 

Nedenfor gennemgås de punkter, hvor kommunen skal være særlig opmærksom på, at 

reglerne for behandling af ansøgninger efter den nye bekendtgørelse adskiller sig fra 

reglerne om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset op-

hold i udlandet. 
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1. Ansøgninger skal indgives til Københavns Kommune 

Som nævnt skal ansøgninger efter bekendtgørelsen indgives til Københavns Kommu-

ne.1 Er en ansøgning om optagelse på valglisten efter bekendtgørelsen indgivet til en 

anden kommune end Københavns Kommune, skal kommunen videresende ansøgnin-

gen til Københavns Kommune.2 

2. Der kan ikke ansøges om optagelse på valglisten på en udrejseblanket 

eller via en digital selvbetjeningsløsning 

I modsætning til ansøgninger efter udlandsdanskerbekendtgørelsen kan ansøgning 

efter denne bekendtgørelse alene indgives ved brug af de to vedlagte ansøgningsske-

maer, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.3 

Begge ansøgningsskemaer skal efter anmodning kunne fås hos Københavns Kommu-

ne. Kommunen opfordres i øvrigt til at gøre skemaerne tilgængelige på kommunens 

hjemmeside og forudsættes i øvrigt at have fornøden information om reglerne et pas-

sende sted på hjemmesiden. 

3. Ansøgninger om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg er 

tidsmæssigt afgrænset 

Ansøgning om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg efter bekendtgørel-

sen kan tidligst indgives den 1. august i det andet år forud for det år, hvor der skal 

afholdes valg til Europa-Parlamentet. 

Dette indebærer f.eks., at en ansøgning efter bekendtgørelsen om optagelse på valgli-

sten til det Europa-Parlamentsvalg, der skal afholdes i foråret 2024, tidligst kan indgi-

ves den 1. august 2022. 

Københavns Kommune skal afvise en ansøgning om optagelse på valglisten til Europa-

Parlamentsvalg, der er indgivet forud for det nævnte tidspunkt.4 

Ansøgning om optagelse på valglisten til visse folkeafstemninger efter bekendtgørelsen 

er ikke undergivet en tidsmæssig afgrænsning og kan dermed indgives til enhver tid. 

4. For ansøgning om optagelse på valglisten til visse folkeafstemninger er 

det en betingelse, at den pågældende ikke er umyndig 

Da valgretten til folkeafstemninger følger valgretsbetingelserne til folketingsvalg, er 

det en betingelse for optagelse på valglisten til visse folkeafstemninger, at den pågæl-

dende ikke er umyndig.5 

Til Europa-Parlamentsvalg er det derimod ikke en betingelse, at den pågældende ikke 

er umyndig. 

                                                             
1 Se § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2019 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der 
har valgret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), 
på Færøerne eller i Grønland. 
2 Se § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2019 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, 
der har valgret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredje-
land), på Færøerne eller i Grønland. 
3 Se § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2019 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, 
der har valgret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredje-
land), på Færøerne eller i Grønland. 
4 Se § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2019 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, 
der har valgret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredje-
land), på Færøerne eller i Grønland. 
5 Se § 7, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2019 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, 
der har valgret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredje-
land), på Færøerne eller i Grønland. 
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Såfremt en ansøger, der er umyndig, på ansøgningsskemaet til brug for personer, der 

har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, både har krydset af for optagelse på 

valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger, skal kommunen give 

afslag efter bekendtgørelsens § 8 for så vidt angår ansøgning om optagelse på valgli-

sten til visse folkeafstemninger. For så vidt angår ansøgningen om optagelse på valgli-

sten til Europa-Parlamentsvalg, skal kommunen optage den pågældende på valglisten, 

hvis der er grundlag for dette, eller sende ansøgningen videre til Valgnævnet.6 

5. Vejledning af personer, der har ophold i et land uden for riget, der ikke 

er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland) 

I forbindelse med vejledning af personer, der opholder sig eller påtænker at tage op-

hold i et tredjeland, bør Københavns Kommune i øvrigt være opmærksom på, at hvis 

den pågældende person ikke er umyndig, vil den pågældende få en bedre retsstilling 

ved at søge om optagelse på folketingsvalglisten efter den almindelige udlandsdan-

skerbekendtgørelse,7 idet den pågældende i så fald vil få mulighed for at stemme til 

både folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg. 

Er den pågældende umyndig, kan vedkommende søge efter vedlagte bekendtgørelse 

(ansøgningsskemaet til brug for personer, der har taget ophold i et land uden for riget, 

der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland)), men vil således kun få 

mulighed for at stemme til Europa-Parlamentsvalg.8 

Vælgerne skal vejledes i overensstemmelse hermed. 

Eventuelle spørgsmål til dette orienteringsbrev kan rettes til Økonomi- og Indenrigs-

ministeriets Valgenhed på valg@oim.dk. 

Dette orienteringsbrev lægges på ministeriets valghjemmeside: valg.oim.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 

 

                                                             
6 Se §§ 10 og 11 i bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2019 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, 
der har valgret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredje-
land), på Færøerne eller i Grønland. 
7 Bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2017 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har 
valgret uanset ophold i udlandet. 
8 Se § 3 b i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 21. 
marts 2018 med senere ændringer. 
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