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Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013  

 

Tirsdag den 19. november 2013 skal der afholdes valg til kommunalbestyrelser og 

regionsråd. I den anledning skal Økonomi- og Indenrigsministeriet anmode Ministeriet 

for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om at underrette fiskeriets organisationer om føl-

gende: 

 

”Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. 

november 2013  

Tirsdag den 19. november 2013 skal der afholdes valg til kommunalbestyrelser og 

regionsråd i Danmark. Valgene afholdes efter reglerne i lov om kommunale og regio-

nale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013, og de retsforskrifter, der er 

udstedt i medfør heraf.  

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til kommunale og regionale valg har enhver, 

der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen/regionen, og som herud-

over enten har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger i en de øvrige med-

lemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast 

bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.  

Efter reglerne i den kommunale og regionale valglovs kapitel 6 kan enhver vælger 

afgive brevstemme i enhver kommune her i landet fra den 3. tirsdag i august måned i 

valgåret til og med lørdagen før valgdagen. På borgerservicecentrene i Danmark og 

andre steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme, kan der såle-

des brevstemmes til og med lørdag den 16. november 2013, idet brevstemmeaf-

givning har kunnet finde sted fra og med tirsdag den 20. august 2013. 

Med hensyn til brevstemmeafgivning på danske skibe i udenrigsfart, herunder 

danske fiskefartøjer på fjernfiskeri, kan oplyses, at brevstemmeafgivning på disse 

skibe ligeledes har kunnet finde sted fra og med tirsdag den 20. august 2013.  

Loven indeholder ingen regler om sidste frist for brevstemmeafgivning på danske ski-

be i udenrigsfart. En brevstemme skal imidlertid være afgivet i så god tid forud for 

valgdagen, at den kan være sendt hjem til vedkommende kommune og være afleveret 

på vedkommende afstemningssted, inden afstemningen begynder på valgdagen kl. 9.  
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Ved brevstemmeafgivning må kun anvendes det særlige brevstemmemateriale, der er 

tilvejebragt ved Økonomi- og Indenrigsministeriets foranstaltning til brug ved kommu-

nale og regionale valg.  

 

Det er fortsat det brevstemmemateriale, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fik 

fremstillet i 2008 til kommunale og regionale valg, og som blev benyttet ved valget i 

2009, som skal benyttes ved kommunal- og regionalvalget i 2013. Eventuelle restop-

lag af brevstemmemateriale fra kommunal- og regionalvalget i 2009 kan derfor fortsat 

benyttes.   

 

Restoplag fra kommunal- og regionalvalget i 2005 eller tidligere kommunalvalg må 

som udgangspunkt ikke bruges, men skal kasseres. Viser det sig alligevel nødvendigt 

i enkelte situationer at benytte restoplag af brevstemmemateriale fra kommunale og 

regionale valg i 2005, kan det give nogle problemer i forhold til postsorteringen, hvis 

yderkuverten frankeres med en frankeringsmaskine, der påfører afsenderens post-

nummer. I dette tilfælde kan man risikere, at yderkuverten ved den maskinelle post-

sortering returneres til indehaveren af frankeringsmaskinen. Dette skyldes, at yderku-

verten i det gamle materiale er mindre end i det nye brevstemmemateriale, som mini-

steriet har fået fremstillet. For at undgå dette skal brevstemmemodtageren overstrege 

afsenderadressen i frankeringsstemplet, inden brevet videregives til Post Danmark til 

postbesørgelse.  

 

Brevstemmemateriale beregnet til folketingsvalg, folkeafstemninger eller Europa-

Parlamentsvalg kan ikke benyttes til kommunale og regionale valg.  

 

Ved stemmeafgivningen skal nedenstående vejledning så vidt muligt være til rådighed 

for vælgerne. I vejledningen er bl.a. gengivet indholdet af Økonomi- og Indenrigsmini-

steriets bekendtgørelse af 2. august 2013 om, hvilke bogstavbetegnelser der ved de 

kommunale og regionale valg den 19. november 2013 skal tildeles kandidatlister for 

partier, der pr. 1. august 2013 er opstillingsberettigede til folketingsvalg, og for det 

tyske mindretals parti. I tilslutning hertil er udtrykkeligt anført, at fortegnelsen ikke vi-

ser, om de nævnte partier opstiller til valget i den enkelte kommune eller region. Det er 

endvidere anført, at fortegnelsen ikke udelukker, at der i de enkelte kommu-

ner/regioner kan være eller blive opstillet andre kandidatlister. Bekendtgørelsen er 

offentliggjort i Statstidende den 2. august 2013.  

 

 

VEJLEDNING OM BREVSTEMMEAFGIVNING 

til de kommunale og regionale valg den 19. november 2013 

ved brevstemmeafgivning på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe 

i udenrigsfart og på danske havanlæg uden for dansk område 

 

Ved valget kan du stemme på en kandidatliste eller en bestemt kandidat, der stiller op 

til valget i den kommune/region, hvor du har fast bopæl, dvs. er bopælsregistreret i 

CPR.  

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender ikke meddelelser om, hvilke kandidatlister 

og kandidater der opstiller i de enkelte kommuner og regioner. Du bør derfor selv un-

dersøge, hvilke kandidatlister og eventuelt kandidater der er opstillet til valget i din 

kommune/region. Du kan brevstemme igen, hvis du senere ønsker at ændre din 

stemme. Det er den sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du brevstemmer, kan 

du ikke møde op på valgdagen og stemme. 
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Fortegnelsen nedenfor viser de bogstavbetegnelser (partibogstaver), der skal gives til 

kandidatlister, som opstiller for partier, der den 1. august 2013 er opstillingsberettige-

de til folketingsvalg. Disse bogstaver er ”reserverede” og kan ikke gives til andre kan-

didatlister ved dette valg. Fortegnelsen viser ikke, om de nævnte partier opstiller til 

valget i din kommune/region, ligesom der i din kommune kan være eller blive opstillet 

andre kandidatlister.  

 

A.  for Socialdemokratiet 

B.  for Radikale Venstre 

C.  for Det Konservative Folkeparti 

F.  for SF – Socialistisk Folkeparti 

I.  for Liberal Alliance 

O.  for Dansk Folkeparti 

S.  for Slesvigsk Parti 

V.  for Venstre, Danmarks Liberale Parti 

Ø.  for Enhedslisten – De Rød-Grønne 

 

De øvrige bogstaver i alfabetet kan anvendes ved tildeling af bogstavbetegnelser til 

andre kandidatlister. Ingen kandidatliste kan dog få bogstavet X. 

 

Fortegnelser over de kandidatlister og kandidater, der er opstillet til valget i din kom-

mune og region, vil fra den 28. oktober 2013 eller snarest muligt derefter kunne findes 

de steder i din kommune, hvor du kan brevstemme. 

 

Du kan finde en vejledning om, hvordan man brevstemmer, på de små konvolutter til 

brevstemmesedlerne.” 

Ministeriet skal anmode Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om at underret-

te fiskeriets organisationer i fornødent omfang. 

 

 

Med venlig hilsen 

Nicoline Nyholm Miller 

 


