
 

 

 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

sim@sim.dk 

Til samtlige kommunalbestyrelser og regionsråd 

Orientering om behandling af ansøgninger om optagelse på valglisten til 

kommunale og regionale valg og bindende kommunale folkeafstemninger 

af EU-statsborgere, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være 

bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol 

1. Indledning 

Hvis man er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU (EU-borger) og har fast 

bopæl i Danmark, kan man stemme til kommunale og regionale valg og bindende 

kommunale folkeafstemninger.  

EU-borgere, der er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), indgår i det 

udtræk fra CPR, der danner grundlag for valglisterne til kommunale og regionale valg 

og bindende kommunale folkeafstemninger, såfremt de i øvrigt opfylder betingelserne 

herfor. 

I dette brev beskrives det, hvordan kommunerne skal behandle ansøgninger om 

optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg og bindende kommunale 

folkeafstemninger fra EU-borgere, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være 

bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol. Denne gruppe 

fik med en lovændring pr. 1. januar 2019 (lov nr. 1739 af 27. december 2018) mulighed 

for at blive optaget på valglisten trods den manglende bopælsregistrering eller 

registrering i Udenrigsministeriets protokol. 

2. Nye bekendtgørelser 

Reglerne om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af EU-borgere, der 

lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i 

Udenrigsministeriets protokol, er fastsat i bekendtgørelse nr. 827 af 8. juni 2020, der er 

vedlagt (bilag 1). Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. juni 2020. 

Reglerne om optagelse på valglisten til bindende kommunale folkeafstemninger af EU-

borgere, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller 

registreret i Udenrigsministeriets protokol, er fastsat i bekendtgørelse nr. 828 af 8. juni 

2020, der er vedlagt (bilag 2). Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. juni 2020. 

Bekendtgørelserne fastsætter de nærmere regler for optagelse på valglisten til 

henholdsvis kommunale og regionale valg og bindende kommunale folkeafstemninger 
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af EU-borgere, der har valgret efter § 1, stk. 1, nr. 2, i lov om kommunale og regionale 

valg, og som lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR.1  

Reglerne om optagelse på valglisten af disse EU-borgere blev som nævnt indført ved lov 

nr. 1739 af 27. december 2018 om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om 

kommunale og regionale valg, lov om valg af danske medlemmer til Europa-

Parlamentet, partiregnskabsloven og lov om kommunernes styrelse (Ændring af 

antallet af danske medlemmer af Europa-Parlamentet, forbud mod ens listebetegnelser, 

valgret til Europa-Parlamentsvalg til udlandsdanskere under værgemål med fratagelse 

af den retlige handleevne, sikring af udøvelsen af herboende EU-statsborgeres valgret 

og valgbarhed fra bopælstidspunktet, lovfæstelse af en særlig vederlagsordning for 

stedfortrædere i kommunalbestyrelsen og regionsrådet m.v.). Loven trådte i kraft den 

1. januar 2019. 

3. Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten fra en EU-borger 

Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema, der er godkendt af Social- og 

Indenrigsministeriet.2 Ministeriet har udarbejdet særskilte ansøgningsskemaer med 

tilhørende vejledning til henholdsvis kommunale og regionale valg og bindende 

kommunale folkeafstemninger. Ansøgningsskemaerne med tilhørende vejledning er 

vedlagt på dansk (bilag 3 og 4) og engelsk (bilag 5 og 6). Ansøgningsskemaerne kan også 

findes på ministeriets hjemmeside valg.sim.dk. 

Ansøgningen kan indgives ved personlig henvendelse, pr. post eller e-post, og skal 

sendes til ansøgerens bopælskommune, dvs. den kommune, hvor ansøgeren på 

ansøgningstidspunktet lovligt har bopæl.3  

Kommunen skal efter anmodning sende eller udlevere ansøgningsskemaet.4 

4. Hvem kan optages på valglisten til kommunale og regionale valg og bindende 
kommunale folkeafstemninger efter ansøgning  

Nedenstående ikke-bopælsregistrerede EU-borgere kan efter ansøgning optages på 

valglisten til kommunale og regionale valg og bindende kommunale folkeafstemninger 

i Danmark: 

a) EU-borgere, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i 

CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol, optages på valglisten, hvis 

1) de senest 4 uger før valgdagen opfylder valgretsbetingelserne, bortset fra 

aldersbetingelsen, 

2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter reglerne i §§ 2-6, og 

3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest 15 dage før 

valgdagen.5 

EU-borgere, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller § 25 

c) eller endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), har dog ikke valgret.  

Kommunen har ikke mulighed for at undersøge, om en ansøger er udvist af Danmark 

ved endelig dom eller afgørelse. Kommunen skal således optage en ansøger på 

valglisten, hvis pågældende opfylder de almindelige valgretsbetingelser. Social- og 

Indenrigsministeriet vil, uanset om kommunen har truffet afgørelse om optagelse på 

                                                             
1 Lov om kommunale og regionale valg § 7, stk. 1, 2. pkt. 
2 Se § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 827 af 8. juni 2020 og § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 828 af 8. juni 2020. 
3 Se §§ 2 og 3 i begge bekendtgørelser. 
4 Se § 5, stk. 2, i begge bekendtgørelser. 
5 Se § 1, stk. 1, i begge bekendtgørelser. 
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valglisten, umiddelbart inden valget på baggrund af oplysninger fra 

Udlændingestyrelsen give kommunen meddelelse herom, hvis en vælger er udvist og 

som følge heraf skal slettes fra valglisten. 

5. Frister for ansøgning om optagelse af EU-borgere på valglisten til 
kommunale og regionale valg og bindende kommunale folkeafstemninger 

Ved kommunale og regionale valg og bindende kommunale folkeafstemninger kan EU-

borgere, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller 

registreret i Udenrigsministeriets protokol, tidligst indgive ansøgning om optagelse på 

valglisten 3 måneder før valgdagen eller afstemningsdagen.6 Ved bindende 

kommunale folkeafstemninger kan der dog tidligst indgives ansøgning, når 

kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal afholdes en bindende kommunal 

folkeafstemning. 

Ved kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021 kan de nævnte EU-borgere 

således tidligst indgives ansøgning om optagelse på valglisten mandag den 16. 

august 2021. 

Ansøgning om optagelse på valglisten skal indgives senest 4 uger før valgdagen 

eller afstemningsdagen.7 Hvis 4 uger før afstemningsdagen for en bindende 

kommunal folkeafstemning falder på en lørdag, søndag eller anden helligdag, forlænges 

fristen til den førstkommende hverdag (ikke lørdag). 

Ved kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021 kan de nævnte EU-borgere 

således tidligst indgives ansøgning om optagelse på valglisten tirsdag den 19. 

oktober 2021.   

Fristen er 3 uger før valgdagen eller afstemningsdagen for EU-borgere, der 

lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i 

Udenrigsministeriets protokol, og som enten:  

- er flyttet til Danmark senere end 5 uger før valgdagen eller afstemningsdagen 

eller 

- senere end 5 uger før valgdagen eller afstemningsdagen har erhvervet 

statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande uden samtidig at have dansk 

statsborgerskab.8 

Ved kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021 kan de nævnte EU-borgere 

således tidligst indgives ansøgning om optagelse på valglisten tirsdag den 26. 

oktober 2021. 

Baggrunden for forlængelsen af fristen for denne gruppe af EU-borgere er, at det er 

fundet hensigtsmæssigt at give denne gruppe (der først opfylder betingelserne for at 

blive optaget på valglisten en uge før fristen) en ekstra uge til at få indsendt den 

nødvendige ansøgning til kommunen. 

6. Kommunens behandling af ansøgningen, ansøgningens indhold samt 
optagelse på valglisten og tidspunkt herfor 

Det er i § 6 i bekendtgørelserne reguleret, hvad ansøgningen skal indeholde oplysning 

om. Kommunens behandling af ansøgningen er reguleret i §§ 7-11 i bekendtgørelserne. 

                                                             
6 Se § 4, stk. 1, i begge bekendtgørelser. 
7 Se § 4, stk. 2, i begge bekendtgørelser. 
8 Se § 4, stk. 3, i begge bekendtgørelser. 
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Hvis ansøger i sin ansøgning om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg 

oplyser, at pågældende opstiller som kandidat til valget, skal kommunen være 

opmærksom på, hvorvidt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har truffet afgørelse 

om, at den pågældende kandidat lovligt har bopæl i Danmark. I givet fald kan 

kommunen lægge denne oplysning til grund. Tilsvarende gælder, hvis ansøger oplyser, 

at pågældende har skrevet under på en kandidatliste som stiller. 

Dokumentation, der skal vedlægges ansøgningen9 

Ansøgeren skal til sin ansøgning vedlægge dokumentation for sit navn, sin fødselsdato, 

sit statsborgerskab og datoen for sin indrejse i Danmark, f.eks. i form af en kopi af 

ansøgerens pas. Ansøgeren skal endvidere vedlægge dokumentation for sin adresse i 

Danmark, f.eks. i form af lejekontrakt, købskontrakt for bolig eller erklæring afgivet af 

den person, som ansøgeren bor hos. 

Herudover skal ansøgeren vedlægge dokumentation for, at vedkommende lovligt har 

bopæl i Danmark. Som dokumentation kan ansøgeren f.eks. vedlægge dokumentation 

for lønnet beskæftigelse her i landet (f.eks. ansættelseskontrakt eller lønsedler), 

dokumentation for udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet (f.eks. 

registrering af virksomhed hos Erhvervsstyrelsen) eller dokumentation for endelig 

optagelse på en videregående uddannelse i Danmark (f.eks. optagelsesbrev). 

Underretning til ansøger om optagelse på valglisten 

Hvis en ansøger optages på valglisten, skal kommunen skriftligt underrette ansøgeren 

herom.10  

Kommunen skal i brevet tilføje:  

- at ansøgeren ved flytning til en anden kommune (med henblik på at blive 

optaget på valglisten til kommunal- og regionalvalg eller bindende kommunal 

folkeafstemning i tilflytningskommunen og blive slettet fra valglisten i 

fraflytningskommunen) skal meddele tilflytningskommunen, at den 

pågældende har taget bopæl (adresse) i tilflytningskommunen, hvis den 

pågældende på tidspunktet for flytningen ikke er bopælsregistreret i CPR, 

- at ansøgeren ved fraflytning til udlandet skal give kommunen besked herom fra 

4 uger før udrejse og senest på udrejsedatoen (med henblik på sletning fra 

valglisten), hvis den pågældende på tidspunktet for fraflytning ikke er 

bopælsregistreret i CPR og 

- at afgørelsen ikke gælder, hvis ansøgeren på valgdagen er udvist, jf. lovens § 1, 

stk. 3 og 4. 

 

7. Mangelfulde ansøgninger 

Er ansøgningsskemaet mangelfuldt udfyldt, og kan manglerne ikke umiddelbart 

afhjælpes af kommunen, skal kommunen snarest muligt give ansøgeren skriftlig 

meddelelse herom med henblik på, at eventuelle mangler kan blive afhjulpet.11  

Nedenfor er oplistet nogle eksempler på mangler ved ansøgninger, og hvordan de 

håndteres: 

Ansøgningen skal være underskrevet af ansøgeren12  

                                                             
9 Se § 6, stk. 3, i begge bekendtgørelser. 
10 Se § 13 i begge bekendtgørelser. 
11 Se § 9, stk. 1 og 2, i begge bekendtgørelser. 
12 Se § 6, stk. 1 og 2, i begge bekendtgørelser. 
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Et ansøgningsskema, der ikke er underskrevet af ansøgeren, er behæftet med en mangel. 

Manglen kan afhjælpes ved, at ansøgeren telefonisk bekræfter ansøgningen, eller ved, 

at ansøgeren indsender ansøgningen igen, hvor denne er underskrevet. Det er ikke et 

krav, at ansøgningsskemaet skal være underskrevet egenhændigt af ansøgeren. Hvis 

ansøgningen er indgivet pr. e-post, kan ansøgerens navn således anføres på det sted, der 

er beregnet til ansøgerens underskrift. Ansøgningsskemaet kan også underskrives af 

ansøgeren ved brug af en digital signatur. 

Ansøgningen skal indeholde oplysning om ansøgerens fulde navn, fødselsdato, 
statsborgerskab, indrejsedato og adresse i Danmark13 

Hvis der er mangler i ansøgningsskemaet vedrørende ansøgerens personlige 

oplysninger, som f.eks. fulde navn, fødselsdato, statsborgerskab, indrejsedato og 

adresse i Danmark, vil disse – hvis det drejer sig om mindre væsentlige mangler, og 

oplysningerne fremgår af den dokumentation, som ansøgeren skal vedlægge 

ansøgningen14 – normalt kunne afhjælpes af kommunen, eventuelt efter telefonisk 

kontakt med ansøgeren.  

8. Meddelelse af afslag om optagelse på valglisten 

Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for at blive 

optaget på valglisten. En ansøger, der ikke kan optages på valglisten, skal således have 

et afslag fra kommunen.  

Hvis en ansøgning om optagelse på valglisten skal have virkning til det førstkommende 

valg, skal manglerne være afhjulpet senest 15.-dagen før valgdagen. Ved kommunal- og 

regionalvalget den 16. november 2021 skal mangler være afhjulpet senest mandag den 

1. november 2021. Hvis manglerne ikke er afhjulpet senest 15.-dagen før valgdagen, 

skal kommunen give afslag på optagelse på valglisten. I den forbindelse skal kommunen 

oplyse ansøger om, at pågældende automatisk vil blive optaget på valglisten til 

fremtidige kommunale og regionale valg og bindende kommunale folkeafstemninger, 

når pågældende bliver bopælsregistreret i CPR. 

9. Kommunens underretning til Social- og Indenrigsministeriet15  

Når kommunen har truffet afgørelse om optagelse på valglisten til kommunale og 

regionale valg henholdsvis bindende kommunale folkeafstemninger af en EU-borger, 

der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i 

Udenrigsministeriets protokol, skal kommunen skriftligt underrette Social- og 

Indenrigsministeriet herom. Dette skal ske ved, at kommunen sender 

ansøgningsskemaerne fra de pågældende EU-borgere via e-mail til mailadressen 

valg@sim.dk og i emnefeltet skriver ”Underretning om optagelse på valglisten til 

[kommunale og regionale valg]/[bindende kommunale folkeafstemninger] af en EU-

borger, der ikke er bopælsregistreret i CPR”.   

Underretningen skal ske, så snart kommunen har truffet afgørelse, og senest 15.-dagen 

før valgdagen.  

Hvis Social- og Indenrigsministeriet fra Udlændingestyrelsen eller politiet modtager 

oplysning om, at en ikke-bopælsregistreret EU-borger, som er optaget på valglisten, er 

blevet udvist, kontakter ministeriet den relevante kommune med henblik på, at 

kommunen sletter personen fra valglisten. 

                                                             
13 Se § 6, stk. 1, nr. 1-5, i begge bekendtgørelser. 
14 Se § 6, stk. 3, i begge bekendtgørelser. 
15 Se § 19 i begge bekendtgørelser. 
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10. Underretning af EU-borgere med fast bopæl i Danmark, der ikke er 
bopælsregistreret i Danmark 

Social- og Indenrigsministeriet vil på ministeriets hjemmeside orientere om 

muligheden for at stemme og stille op til kommunale og regionale valg samt muligheden 

for at stemme til bindende kommunale folkeafstemninger for de EU-borgere, der lovligt 

har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i 

udenrigsministeriets protokol.16 

Kommunen skal udlevere eller sende ansøgningsskema efter anmodning.17 Derudover 

er det hensigtsmæssigt, at ansøgningsskemaerne kan findes på kommunens 

hjemmeside (både på dansk og engelsk). 

Spørgsmål til dette brev kan sendes til valg@sim.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 

 

                                                             
16 Se § 20 i begge bekendtgørelser. 
17 Se § 5, stk. 2, i begge bekendtgørelser. 
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Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af
statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der

lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller
registreret i Udenrigsministeriets protokol1)

I medfør af § 8, stk. 5, i lov om kommunale og regionale
valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2020, fastsæt‐
tes:

Kapitel 1
Betingelser for optagelse på valglisten

§ 1. Statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den
Europæiske Union, der har valgret til kommunale og regio‐
nale valg efter lovens § 1, stk. 1, nr. 2, og som lovligt har
bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i Det Cen‐
trale Personregister (CPR) eller registreret i Udenrigsmini‐
steriets protokol, optages efter ansøgning på valglisten til
kommunale og regionale valg, hvis
1) de senest tirsdag 4 uger før valgdagen opfylder valg‐

retsbetingelserne efter lovens § 1, stk. 1, nr. 2, bortset
fra aldersbetingelsen,

2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter
reglerne i §§ 2-6, og

3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest
mandag 15 dage før valgdagen.

Stk. 2. Statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den
Europæiske Union, der i perioden fra og med dagen efter
fristen i stk. 1, nr. 1, til og med mandag 15 dage før valgda‐
gen ændrer status fra at opfylde valgretsbetingelserne efter
lovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 4, bortset fra aldersbetingelsen,
til at opfylde valgretsbetingelserne efter lovens § 1, stk. 1,
nr. 2, bortset fra aldersbetingelsen, optages efter ansøgning
på valglisten, hvis
1) de senest mandag 15 dage før valgdagen opfylder valg‐

retsbetingelserne efter lovens § 1, stk. 1, nr. 2, bortset
fra aldersbetingelsen,

2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter
reglerne i §§ 2-6, og

3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest
mandag 15 dage før valgdagen.

Kapitel 2
Indgivelse af ansøgning og ansøgningsfrist

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten til kommunale
og regionale valg indgives til den kommune, hvor ansøgeren
på ansøgningstidspunktet lovligt har bopæl.

§ 3. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse
eller pr. post eller e-post.

§ 4. Ansøgning kan tidligst indgives 3 måneder før valg‐
dagen.

Stk. 2. Ansøgning skal indgives senest tirsdag 4 uger før
valgdagen, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, men som er
flyttet til Danmark senere end tirsdag 5 uger før valgdagen,
eller som senere end denne dag har erhvervet statsborger‐
skab i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Uni‐
on, skal indgive ansøgning om optagelse på valglisten senest
tirsdag 3 uger før valgdagen.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 1, stk. 2, skal indgive
ansøgning om optagelse på valglisten senest mandag 15
dage før valgdagen.

Kapitel 3
Ansøgningens form og indhold

§ 5. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema,
der er godkendt af Social- og Indenrigsministeriet.

Stk. 2. Kommunen skal efter anmodning sende eller udle‐
vere ansøgningsskemaet.

§ 6. Ansøgningen skal være dateret og underskrevet af an‐
søgeren, jf. dog stk. 2, og skal indeholde
1) ansøgerens fulde navn,
2) ansøgerens fødselsdato,
3) ansøgerens statsborgerskab,
4) dato for ansøgerens indrejse i Danmark,

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for
valgret og valgbarhed ved kommunale og regionale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, EF-Tidende
1994, nr. L 368, s. 38, med senere ændringer.

Lovtidende A
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5) ansøgerens bopæl (adresse) i Danmark,
6) dokumentation for, at ansøgeren lovligt har bopæl i

Danmark,
7) oplysning om, hvorvidt ansøgeren opstiller som kandi‐

dat til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og
8) oplysning om, hvorvidt ansøgeren har underskrevet

som stiller for en kandidatliste, der ønsker at opstille til
valg til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Stk. 2. Indgives ansøgningen pr. e-post, skal ansøgerens
navn anføres på det sted i ansøgningsskemaet, der er bereg‐
net til ansøgerens underskrift.

Stk. 3. Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgningen
vedlægge dokumentation for de oplysninger, som skal angi‐
ves i ansøgningsskemaet, jf. stk. 1, nr. 1-5, samt dokumenta‐
tion for, at ansøgeren lovligt har bopæl i Danmark, jf. stk. 1,
nr. 6.

Kapitel 4
Behandling af ansøgningen

§ 7. Kommunen skal snarest muligt efter modtagelsen af
en ansøgning undersøge, om
1) ansøgningen er indgivet rettidigt, jf. § 4,
2) ansøgeren senest tirsdag 4 uger før valgdagen, jf. § 1,

stk. 1, nr. 1, henholdsvis senest mandag 15 dage før
valgdagen, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, er flyttet til Danmark og
er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den
Europæiske Union,

3) ansøgeren er fyldt 18 år senest på valgdagen,
4) ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og underskrevet

af ansøgeren, jf. § 5, stk. 1, og § 6,
5) der foreligger dokumentation for de oplysninger, som

angives i ansøgningsskemaet, jf. § 6, stk. 1, nr. 1-5,
samt dokumentation for, at ansøgeren lovligt har bopæl
i Danmark, jf. § 6, stk. 1, nr. 6, og

6) der foreligger oplysninger om, hvorvidt ansøgeren op‐
stiller som kandidat til kommunalbestyrelsen eller regi‐
onsrådet, og hvorvidt ansøgeren har underskrevet som
stiller for en kandidatliste, der ønsker at opstille til valg
til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

§ 8. Er ansøgningen indgivet efter udløbet af de frister,
der er nævnt i § 4, eller er ansøgningen ikke indgivet i over‐
ensstemmelse med reglerne i § 5, stk. 1, og § 6, kan ansøge‐
ren ikke optages på valglisten til kommunal- og regionalval‐
get, jf. dog § 9.

§ 9. Er ansøgningen ikke indgivet i overensstemmelse
med § 5, stk. 1, og § 6, og kan disse mangler ikke umiddel‐
bart afhjælpes, skal kommunen snarest muligt give ansøge‐
ren skriftlig meddelelse herom med henblik på, at eventuelle
mangler eller uoverensstemmelser kan blive afhjulpet hen‐
holdsvis berigtiget.

Stk. 2. Kommunen skal i forbindelse med skriftlig medde‐
lelse efter stk. 1 gøre ansøgeren opmærksom på, at eventuel‐
le mangler eller uoverensstemmelser skal være afhjulpet
senest mandag 15 dage før valgdagen, for at ansøgeren kan
optages på valglisten til kommunal- og regionalvalget.

Stk. 3. Manglende oplysninger om, hvorvidt ansøgeren
opstiller som kandidat til kommunalbestyrelsen eller regi‐
onsrådet, jf. § 6, stk. 1, nr. 7, eller hvorvidt ansøgeren har
underskrevet som stiller for en kandidatliste, der ønsker at
opstille til valg til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet,
jf. § 6, stk. 1, nr. 8, bevirker ikke, at ansøgningen ikke kan
imødekommes.

§ 10. Er ansøgeren efter indgivelse af ansøgning om opta‐
gelse på valglisten, og inden kommunen har truffet afgørel‐
se, jf. § 12, blevet bopælsregistreret i CPR, skal kommunen
optage ansøgeren uden videre, såfremt ansøgeren opfylder
betingelserne for valgret efter lovens § 1, stk. 1, nr. 2.

§ 11. Er ansøgningen indgivet til en anden kommune end
den, hvor ansøgeren på ansøgningstidspunktet lovligt har
bopæl (adresse), skal kommunen snarest muligt videresende
ansøgningen til denne kommune, der skal behandle ansøg‐
ningen.

Kapitel 5
Afgørelse om optagelse på valglisten

§ 12. Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansø‐
ger opfylder betingelserne for optagelse på valglisten, jf. §§
1-6. Opfylder en ansøger betingelserne for optagelse på
valglisten, skal ansøgningen imødekommes. Afgørelsen skal
træffes senest mandag 15 dage før valgdagen.

Stk. 2. Kommunens afgørelse kan ikke indbringes for an‐
den administrativ myndighed.

Kapitel 6
Underretning af ansøgeren

§ 13. I tilfælde, hvor kommunen har truffet afgørelse om
imødekommelse af en ansøgning om optagelse på valglisten,
jf. § 12, underretter kommunen skriftligt ansøgeren herom,
jf. stk. 2.

Stk. 2. Underretningen til ansøgeren skal, ud over oplys‐
ning om ansøgerens optagelse på valglisten, indeholde op‐
lysning om
1) at afgørelsen gælder for det aktuelle kommunal- og re‐

gionalvalg samt fremtidige kommunale og regionale
valg og bindende kommunale folkeafstemninger, så
længe ansøgeren opfylder valgretsbetingelserne efter §
1, stk. 1, nr. 2, i lov om kommunale og regionale valg,
og indtil ansøgeren fraflytter landet,

2) at ansøgeren ved flytning til en anden kommune med
henblik på at blive optaget på valglisten til fremtidige
kommunale og regionale valg og bindende kommunale
folkeafstemninger i tilflytningskommunen og blive
slettet fra valglisten i fraflytningskommunen skal med‐
dele tilflytningskommunen, at den pågældende har ta‐
get bopæl i tilflytningskommunen, hvis den pågælden‐
de på tidspunktet for flytningen ikke er bopælsregistre‐
ret i CPR, jf. § 15, stk. 1,

3) at ansøgeren ved fraflytning til udlandet skal give den
kommune, hvor vedkommende er optaget på valglisten,
besked herom fra 4 uger før udrejse og senest på udrej‐
sedatoen med henblik på sletning fra valglisten, hvis
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den pågældende på tidspunktet for fraflytning ikke er
bopælsregistreret i CPR, jf. § 14, stk. 2, og

4) at afgørelsen ikke gælder, hvis ansøgeren på valgdagen
er udvist, jf. lovens § 1, stk. 3 og 4.

Kapitel 7
Gyldigheden af optagelse på valglisten og sletning fra

valglisten

§ 14. Afgørelser om optagelse på valglisten gælder for
kommunale og regionale valg og bindende kommunale fol‐
keafstemninger, så længe den pågældende opfylder valgrets‐
betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 2, i lov om kommunale og re‐
gionale valg. Opfylder den pågældende ikke længere valg‐
retsbetingelserne i lovens § 1, stk. 1, nr. 2, sletter den kom‐
mune, hvor vedkommende er optaget på valglisten, den på‐
gældende af valglisten.

Stk. 2. Afgørelser om optagelse på valglisten ophører med
at have gyldighed, hvis den pågældende fraflytter landet.
Fraflytning af landet skal meddeles den kommune, hvor den
pågældende efter anmodning er optaget på valglisten og lov‐
ligt har bopæl (adresse). Den pågældende kommune sletter
den pågældende af valglisten. Meddelelse herom kan ske fra
4 uger før fraflytning til udlandet og skal senest ske på ud‐
rejsedatoen.

Stk. 3. Modtager en kommune oplysning fra anden side
om, at en statsborger fra en af de øvrige medlemsstater i
Den Europæiske Union, som er optaget på valglisten i kom‐
munen i henhold til §§ 1-6, er fraflyttet den adresse, hvor
den pågældende hidtil har haft bopæl (adresse), kan kommu‐
nen endvidere slette den pågældende fra valglisten, hvis det
må lægges til grund, at den pågældende ikke længere har
bopæl på adressen, og den pågældende ikke har givet kom‐
munen meddelelse om en ny adresse i kommunen.

Kapitel 8
Flytning til ny kommune

§ 15. Ved flytning til en ny kommune skal meddelelse
herom gives til tilflytningskommunen af den pågældende
statsborger fra en af de øvrige medlemsstater i Den Europæ‐
iske Union, der ikke er bopælsregistreret i CPR, og som ef‐
ter anmodning er blevet optaget på valglisten i fraflytnings‐
kommunen. Meddelelse herom skal gives tilflytningskom‐
munen senest mandag 15 dage før valgdagen med henblik
på optagelse af den pågældende på valglisten i tilflytnings‐
kommunen. Sammen med meddelelsen om tilflytning til
kommunen skal den pågældende fremvise dokumentation i
form af den i § 13 nævnte skriftlige underretning for, at den
pågældende er optaget på valglisten i fraflytningskommunen
i henhold til reglerne i §§ 1-6.

Stk. 2. Senest mandag 15 dage før valgdagen giver tilflyt‐
ningskommunen meddelelse til fraflytningskommunen om,
at den pågældende er flyttet til tilflytningskommunen og er
optaget på valglisten i tilflytningskommunen. Fraflytnings‐
kommunen sletter den pågældende af valglisten i fraflyt‐
ningskommunen.

Kapitel 9
Udarbejdelse af en valgliste

§ 16. Mandag 15 dage før valgdagen i de år, hvor nyvalg
finder sted, skal kommunen udarbejde en valgliste over væl‐
gere i kommunen med valgret i henhold til lovens § 1, stk.
1, nr. 2.

Stk. 2. På valglisten optages de vælgere, som kommunen
har truffet afgørelse om skal optages på valglisten, jf. § 12.

Stk. 3. Fra valglisten slettes de vælgere, der i overens‐
stemmelse med reglerne i §§ 14 og 15 skal ophøre med at
være optaget på valglisten.

§ 17. Personer, der er omfattet af lovens § 1, stk. 3 og 4,
skal, uanset kommunens afgørelse om optagelse på valgli‐
sten, slettes af valglisten.

Stk. 2. På baggrund af underretning fra kommunen om,
hvilke personer der er optaget på valglisten i henhold til §
12, jf. § 19, undersøger Social- og Indenrigsministeriet, om
der er personer, som er omfattet af lovens § 1, stk. 3 og 4.
Social- og Indenrigsministeriet underretter kommunen om
personer, der skal slettes af valglisten, jf. stk. 1.

Kapitel 10
Udsendelse af valgkort

§ 18. Kommunen udsender valgkort til de vælgere, der er
optaget på den i § 16 nævnte valgliste i overensstemmelse
med reglerne i lovens § 10, stk. 1. Valgkortet skal indeholde
oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på valg‐
listen samt om afstemningsstedets beliggenhed og dag og tid
for afstemningen, jf. lovens § 10, stk. 2.

Kapitel 11
Underretning af Social- og Indenrigsministeriet

§ 19. Kommunen underretter skriftligt Social- og Inden‐
rigsministeriet om, hvilke personer der er optaget på valg‐
listen i henhold til § 12, jf. §§ 1-6. Underretningen skal ske,
så snart afgørelse herom er truffet, og senest mandag 15
dage før valgdagen. Med den skriftlige underretning skal
indsendes ansøgningsskemaerne fra de pågældende perso‐
ner. Den skriftlige underretning skal ske til mailadressen:
valg@sim.dk. I emnefeltet anføres: »Underretning om opta‐
gelse på valglisten til kommunal- og regionvalget af EU-
borger, der ikke er bopælsregistreret i CPR«.

Kapitel 12
Underretning af herboende statsborgere i en af de øvrige

medlemsstater i Den Europæiske Union, der ikke er
bopælsregistreret i CPR, om valgret

§ 20. Social- og Indenrigsministeriet orienterer på mini‐
steriets hjemmeside om de betingelser og bestemmelser, der
gælder for udøvelsen af retten til at stemme ved kommunale
og regionale valg for statsborgere i en af de øvrige med‐
lemsstater i Den Europæiske Union, der lovligt har bopæl i
Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller regi‐
streret i Udenrigsministeriets protokol.
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Kapitel 13
Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2020.

Social- og Indenrigsministeriet, den 8. juni 2020

NIKOLAJ STENFALK

/ Christine Boeskov
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Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til bindende kommunale
folkeafstemninger af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den

Europæiske Union, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være
bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol

I medfør af § 105 d, stk. 4, i lov om kommunale og regio‐
nale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2020,
fastsættes:

Kapitel 1
Betingelser for optagelse på valglisten

§ 1. Statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den
Europæiske Union, der har valgret til bindende kommunale
folkeafstemninger efter lovens § 105 b, jf. § 1, stk. 1, nr. 2,
og som lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsre‐
gistreret i Det Centrale Personregister (CPR) eller registreret
i Udenrigsministeriets protokol, optages efter ansøgning på
valglisten til bindende kommunale folkeafstemninger, jf. lo‐
vens § 105 d, stk. 1, hvis
1) de senest 4 uger før afstemningsdagen opfylder valg‐

retsbetingelserne efter lovens § 1, stk. 1, nr. 2, bortset
fra aldersbetingelsen,

2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter
reglerne i §§ 2-6, og

3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest
15.-dagen før afstemningsdagen.

Stk. 2. Statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den
Europæiske Union, der i perioden fra og med dagen efter
fristen i stk. 1, nr. 1, til og med 15.-dagen før afstemnings‐
dagen ændrer status fra at opfylde valgretsbetingelserne ef‐
ter lovens § 1, stk. 1, nr. 1 eller 4, bortset fra aldersbetingel‐
sen, til at opfylde valgretsbetingelserne efter lovens § 1, stk.
1, nr. 2, bortset fra aldersbetingelsen, optages efter ansøg‐
ning på valglisten, hvis
1) de senest 15.-dagen før afstemningsdagen opfylder

valgretsbetingelserne efter lovens § 1, stk. 1, nr. 2,
bortset fra aldersbetingelsen,

2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter
reglerne i §§ 2-6, og

3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest
15.-dagen før afstemningsdagen.

Stk. 3. Hvis dagen, der ligger 4 uger før afstemningsda‐
gen, er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, forlæn‐

ges fristen, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, og stk. 2, til den først‐
kommende hverdag, der ikke er en lørdag.

Stk. 4. Er 15.-dagen før afstemningsdagen en lørdag eller
søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristerne, der er
nævnt i stk. 1, nr. 3, og stk. 2, til den umiddelbart forudgå‐
ende hverdag, der ikke er en lørdag.

Kapitel 2
Indgivelse af ansøgning og ansøgningsfrist

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten til bindende
kommunale folkeafstemninger indgives til den kommune,
hvor ansøgeren på ansøgningstidspunktet lovligt har bopæl,
og hvor folkeafstemningen afholdes.

§ 3. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse
eller pr. post eller e-post.

§ 4. Ansøgning kan indgives, når kommunalbestyrelsen
har truffet beslutning om afholdelse af en bindende kommu‐
nal folkeafstemning efter § 9 b, stk. 1, i lov om kommuner‐
nes styrelse, dog tidligst 3 måneder før afstemningsdagen.

Stk. 2. Ansøgning skal indgives senest 4 uger før afstem‐
ningsdagen, jf. dog stk. 3 og 5. Hvis dagen, der ligger 4 uger
før afstemningsdagen, er en lørdag eller søndag eller anden
helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag,
der ikke er en lørdag.

Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, men som er
flyttet til Danmark senere end 5 uger før afstemningsdagen,
eller som senere end denne dag har erhvervet statsborger‐
skab i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Uni‐
on, skal indgive ansøgning om optagelse på valglisten senest
3 uger før afstemningsdagen.

Stk. 4. Hvis dagen, der ligger 5 uger før afstemningsdagen
henholdsvis 3 uger før afstemningsdagen, er en lørdag eller
søndag eller anden helligdag, forlænges fristen til den først‐
kommende hverdag, der ikke er en lørdag.

Stk. 5. Personer, der er omfattet af § 1, stk. 2, skal indgive
ansøgning om optagelse på valglisten senest 15.-dagen før
afstemningsdagen. Er 15.-dagen før afstemningsdagen en
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lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen
til den umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er lørdag.

Kapitel 3
Ansøgningens form og indhold

§ 5. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema,
der er godkendt af Social- og Indenrigsministeriet.

Stk. 2. Kommunen skal efter anmodning sende eller ud‐
levere ansøgningsskemaet.

§ 6. Ansøgningen skal være dateret og underskrevet af an‐
søgeren, jf. dog stk. 2, og skal indeholde
1) ansøgerens fulde navn,
2) ansøgerens fødselsdato,
3) ansøgerens statsborgerskab,
4) dato for ansøgerens indrejse i Danmark,
5) ansøgerens bopæl (adresse) i Danmark og
6) dokumentation for, at ansøgeren lovligt har bopæl i

Danmark.
Stk. 2. Indgives ansøgningen pr. e-post, skal ansøgerens

navn anføres på det sted i ansøgningsskemaet, der er bereg‐
net til ansøgerens underskrift.

Stk. 3. Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgningen
vedlægge dokumentation for de oplysninger, som skal angi‐
ves i ansøgningsskemaet, jf. stk. 1, nr. 1-5, samt dokumenta‐
tion for, at ansøgeren lovligt har bopæl i Danmark, jf. stk. 1,
nr. 6.

Kapitel 4
Behandling af ansøgningen

§ 7. Kommunen skal snarest muligt efter modtagelsen af
en ansøgning undersøge, om
1) ansøgningen er indgivet rettidigt, jf. § 4,
2) ansøgeren senest 4 uger før afstemningsdagen, jf. § 1,

stk. 1, nr. 1, og § 1, stk. 3, henholdsvis senest 15.-dag‐
en før afstemningsdagen, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, og § 1,
stk. 4, er flyttet til Danmark og er statsborger i en af de
øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,

3) ansøgeren er fyldt 18 år senest på afstemningsdagen,
4) ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og underskrevet

af ansøgeren, jf. § 5, stk. 1, og § 6, og
5) der foreligger dokumentation for de oplysninger, som

angives i ansøgningsskemaet, jf. § 6, stk. 1, nr. 1-5,
samt dokumentation for, at ansøgeren lovligt har bopæl
i Danmark, jf. § 6, stk. 1, nr. 6.

§ 8. Er ansøgningen indgivet efter udløbet af de frister,
der er nævnt i § 4, eller er ansøgningen ikke indgivet i over‐
ensstemmelse med reglerne i § 5, stk. 1, og § 6, kan ansøge‐
ren ikke optages på valglisten til folkeafstemningen, jf. dog
§ 9.

§ 9. Er ansøgningen ikke indgivet i overensstemmelse
med § 5, stk. 1, og § 6, og kan disse mangler ikke umiddel‐
bart afhjælpes, skal kommunen snarest muligt give ansøge‐
ren skriftlig meddelelse herom med henblik på, at eventuelle
mangler eller uoverensstemmelser kan blive afhjulpet hen‐
holdsvis berigtiget.

Stk. 2. Kommunen skal i forbindelse med skriftlig medde‐
lelse efter stk. 1 gøre ansøgeren opmærksom på, at eventuel‐
le mangler eller uoverensstemmelser skal være afhjulpet se‐
nest 15.-dagen før afstemningsdagen, for at ansøgeren kan
optages på valglisten til folkeafstemningen.

§ 10. Er ansøgeren efter indgivelse af ansøgning om opta‐
gelse på valglisten, og inden kommunen har truffet afgørel‐
se, jf. § 12, blevet bopælsregistreret i CPR, skal kommunen
optage ansøgeren uden videre, såfremt ansøgeren opfylder
betingelserne for valgret efter lovens § 1, stk. 1, nr. 2.

§ 11. Er ansøgningen indgivet til en anden kommune end
den, hvor der afholdes en bindende kommunal folkeafstem‐
ning, og hvor ansøgeren på ansøgningstidspunktet lovligt
har bopæl (adresse), skal kommunen snarest muligt videre‐
sende ansøgningen til denne kommune, der skal behandle
ansøgningen.

Stk. 2. Er ansøgningen indgivet til den kommune, hvor
der afholdes en bindende kommunal folkeafstemning, men
har ansøgeren ikke lovligt bopæl i den pågældende kommu‐
ne, skal kommunen afvise ansøgningen.

Kapitel 5
Afgørelse om optagelse på valglisten

§ 12. Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansø‐
ger opfylder betingelserne for optagelse på valglisten, jf. §§
1-6. Opfylder en ansøger betingelserne for optagelse på
valglisten, skal ansøgningen imødekommes. Afgørelsen skal
træffes senest 15.-dagen før afstemningsdagen. Hvis 15.-
dagen før afstemningsdagen en lørdag eller søndag eller an‐
den helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forud‐
gående hverdag, der ikke er en lørdag.

Stk. 2. Kommunens afgørelse kan ikke indbringes for an‐
den administrativ myndighed.

Kapitel 6
Underretning af ansøgeren

§ 13. I tilfælde, hvor kommunen har truffet afgørelse om
imødekommelse af en ansøgning om optagelse på valglisten,
jf. § 12, underretter kommunen skriftligt ansøgeren herom,
jf. stk. 2.

Stk. 2. Underretningen til ansøgeren skal, ud over oplys‐
ning om ansøgerens optagelse på valglisten, indeholde op‐
lysning om
1) at afgørelsen gælder for den aktuelle folkeafstemning

samt fremtidige bindende kommunale folkeafstemnin‐
ger og kommunale og regionale valg, så længe ansøge‐
ren opfylder valgretsbetingelserne efter § 1, stk. 1, nr.
2, i lov om kommunale og regionale valg, og indtil an‐
søgeren fraflytter landet,

2) at ansøgeren ved flytning til en anden kommune med
henblik på at blive optaget på valglisten til fremtidige
bindende kommunale folkeafstemninger og kommuna‐
le og regionale valg i tilflytningskommunen og blive
slettet fra valglisten i fraflytningskommunen skal med‐
dele både tilflytningskommunen og fraflytningskom‐
munen, at den pågældende har taget bopæl i tilflyt‐
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ningskommunen, hvis den pågældende på tidspunktet
for flytningen ikke er bopælsregistreret i CPR, jf. § 15,
stk. 1,

3) at ansøgeren ved fraflytning til udlandet skal give den
kommune, hvor vedkommende er optaget på valglisten,
besked herom fra 4 uger før udrejse og senest på udrej‐
sedatoen med henblik på sletning fra valglisten, hvis
den pågældende på tidspunktet for fraflytning ikke er
bopælsregistreret i CPR, jf. § 14, stk. 2, og

4) at afgørelsen ikke gælder, hvis ansøgeren på afstem‐
ningsdagen er udvist, jf. lovens § 1, stk. 3 og 4.

Kapitel 7
Gyldigheden af optagelse på valglisten og sletning fra

valglisten

§ 14. Afgørelser om optagelse på valglisten gælder for
bindende kommunale folkeafstemninger og kommunale og
regionale valg, så længe den pågældende opfylder valgrets‐
betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 2, i lov om kommunale og re‐
gionale valg. Opfylder den pågældende ikke længere valg‐
retsbetingelserne i lovens § 1, stk. 1, nr. 2, sletter den kom‐
mune, hvor vedkommende er optaget på valglisten, den på‐
gældende af valglisten.

Stk. 2. Afgørelser om optagelse på valglisten ophører med
at have gyldighed, hvis den pågældende fraflytter landet.
Fraflytning af landet skal meddeles den kommune, hvor den
pågældende efter anmodning er optaget på valglisten og lov‐
ligt har bopæl (adresse). Den pågældende kommune sletter
den pågældende af valglisten. Meddelelse herom kan ske fra
4 uger før fraflytning til udlandet og skal senest ske på ud‐
rejsedatoen.

Stk. 3. Modtager en kommune oplysning fra anden side
om, at en statsborger fra en af de øvrige medlemsstater i
Den Europæiske Union, som er optaget på valglisten i kom‐
munen i henhold til §§ 1-6, er fraflyttet den adresse, hvor
den pågældende hidtil har haft bopæl (adresse), kan kommu‐
nen endvidere slette den pågældende fra valglisten, hvis det
må lægges til grund, at den pågældende ikke længere har
bopæl på adressen, og den pågældende ikke har givet kom‐
munen meddelelse om en ny adresse i kommunen.

Kapitel 8
Flytning til ny kommune

§ 15. Ved flytning til en ny kommune skal meddelelse
herom gives både til tilflytningskommunen og fraflytnings‐
kommunen af den pågældende statsborger fra en af de øvri‐
ge medlemsstater i Den Europæiske Union, der ikke er bo‐
pælsregistreret i CPR, og som efter anmodning er blevet op‐
taget på valglisten i fraflytningskommunen. Meddelelse her‐
om skal gives tilflytningskommunen og fraflytningskommu‐
nen senest 15.-dagen før afstemningsdagen.

Stk. 2. Er 15.-dagen før afstemningsdagen, der er nævnt i
stk. 1, en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremryk‐
kes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, der
ikke er en lørdag.

Kapitel 9
Udarbejdelse af en valgliste

§ 16. 15.-dagen før afstemningsdagen skal kommunen ud‐
arbejde en valgliste over vælgere i kommunen med valgret i
henhold til lovens § 1, stk. 1, nr. 2. Er 15.-dagen før afstem‐
ningsdagen en lørdag eller søndag eller anden helligdag,
fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag,
der ikke er en lørdag.

Stk. 2. På valglisten optages de vælgere, som kommunen
har truffet afgørelse om skal optages på valglisten, jf. § 12.

Stk. 3. Fra valglisten slettes de vælgere, der i overens‐
stemmelse med reglerne i §§ 14 og 15 skal ophøre med at
være optaget på valglisten.

§ 17. Personer, der er omfattet af lovens § 1, stk. 3 og 4,
skal, uanset kommunens afgørelse om optagelse på valgli‐
sten, slettes af valglisten.

Stk. 2. På baggrund af underretning fra kommunen om,
hvilke personer der er optaget på valglisten i henhold til §
12, jf. § 19, undersøger Social- og Indenrigsministeriet, om
der er personer, som er omfattet af lovens § 1, stk. 3 og 4.
Social- og Indenrigsministeriet underretter kommunen om
personer, der skal slettes af valglisten, jf. stk. 1.

Kapitel 10
Udsendelse af valgkort

§ 18. Kommunen udsender valgkort til de vælgere, der er
optaget på den i § 16 nævnte valgliste i overensstemmelse
med reglerne i lovens § 10, stk. 1. Valgkortet skal indeholde
oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på valg‐
listen samt om afstemningsstedets beliggenhed og dag og tid
for afstemningen, jf. lovens § 10, stk. 2.

Kapitel 11
Underretning af Social- og Indenrigsministeriet

§ 19. Kommunen underretter skriftligt Social- og Inden‐
rigsministeriet om, hvilke personer der er optaget på valg‐
listen i henhold til § 12, jf. §§ 1-6. Underretningen skal ske,
så snart afgørelse herom er truffet, og senest 15.-dagen før
afstemningsdagen, eller, hvis 15.-dagen før afstemningsda‐
gen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, senest
den umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er en lørdag.
Med den skriftlige underretning skal indsendes ansøgnings‐
skemaerne fra de pågældende personer. Den skriftlige un‐
derretning skal ske til mailadressen: valg@sim.dk. I emne‐
feltet anføres: »Underretning om optagelse på valglisten til
bindende kommunale folkeafstemninger af EU-borger, der
ikke er bopælsregistreret i CPR«.

Kapitel 12
Underretning af herboende statsborgere i en af de øvrige

medlemsstater i Den Europæiske Union, der ikke er
bopælsregistreret i CPR, om valgret

§ 20. Social- og Indenrigsministeriet orienterer på mini‐
steriets hjemmeside om de betingelser og bestemmelser, der
gælder for udøvelsen af retten til at stemme ved bindende

8. juni 2020. 3 Nr. 828.



kommunale folkeafstemninger for statsborgere i en af de øv‐
rige medlemsstater i Den Europæiske Union, der lovligt har
bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller
registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Kapitel 13
Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2020.

Social- og Indenrigsministeriet, den 8. juni 2020

NIKOLAJ STENFALK

/ Christine Boeskov
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Ansøgningen skal sendes* til din bopælskommune Udfyldes af kommunen

Modtaget dato 

*) Ansøgningsskemaet skal anvendes og kan indgives til kommunen ved personligt fremmøde eller sendes pr.
fysisk post eller e-mail. Hvis du gerne vil sende ansøgningsskemaet pr. e-mail, bør du sende det som sikker
post, hvis ansøgningsskemaet indeholder fortrolige personoplysninger.

Ansøger

Social- og Indenrigsministeriet 2020

Journalnummer

Kommunal- og regionalvalg
Ansøgning om optagelse på valglisten af en 
statsborger i en af de øvrige medlemsstater i 
Den Europæiske Union, der lovligt har bopæl i 
Danmark uden at være registreret i CPR eller i 
Udenrigsministeriets protokol  

Husk – se vejledningen på bagsiden 

Urigtig skriftlig erklæring kan efter straffelovens §163 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Ansøgerens underskrift
E-mail/telefonnummer i dagtimerne Dato og underskrift

Fornavn, mellemnavn og efternavn

Fødselsdato

Statsborger i

Indrejsedato i Danmark

Adresse i Danmark

ANSØGNINGSSKEMA

Husk at vedlægge dokumentation for, at du lovligt har bopæl i Danmark. Du skal også vedlægge 
dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab, indrejsedato og adresse i Danmark. I vejledningen på 
bagsiden kan du læse mere om, hvilken dokumentation du f.eks. kan vedlægge. 

Indsæt navnet på din kommune her:

Opstiller du som kandidat til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet? Nej Ja

Nej JaHar du skrevet under som stiller for en kandidatliste, der ønsker at 
opstille til valg til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet? 

-- AKT 236588 -- BILAG 4 -- [ Bilag 3 Ansøgningsskema KV - dansk ] --



1 De øvrige medlemsstater i EU er følgende: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, 
Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, 
Ungarn og Østrig. 

Social- og Indenrigsministeriet 2020 

Vejledning 
Valgret og optagelse på valglisten til kommunal- og regionalvalg af statsborgere i en af de øvrige med-

lemsstater i EU,1 der lovligt har fast bopæl i Danmark uden at være registreret i CPR eller i Udenrigsmini-
steriets protokol 

1. Betingelserne for valgret
EU-borgere, som har fast bopæl i Danmark, og som er fyldt 18
år senest på valgdagen, har valgret til kommunale og regionale
valg. Har du lovlig bopæl i Danmark, men er du endnu ikke
bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), kan du
alligevel anses for at have fast bopæl i Danmark. Udlændinge,
der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-
24 eller 25 c) eller ved endelig afgørelse (efter udlændingelo-
vens §§ 25-25 b), har dog ikke valgret.

2. For at deltage i kommunal- og regionalvalget skal du
optages på valglisten

Du skal være optaget på valglisten, for at du kan stemme ved 
kommunal- og regionalvalget i den kommune henholdsvis 
region, hvor du bor (bopælskommune). Hvis du ikke er bo-
pælsregistreret i CPR, skal du søge om at blive optaget på valg-
listen til kommunal- og regionalvalget. Det skyldes, at du ikke 
bliver optaget automatisk på valglisten, når du ikke er bopæls-
registreret i CPR. 

Ønsker du at stemme til kommunal- og regionalvalget, skal du 
give de oplysninger, der er angivet på ansøgningsskemaet, 
vedlægge dokumentation for navn, fødselsdato, statsborger-
skab, indrejsedato i Danmark og adresse i Danmark, samt 
dokumentation for, at du lovligt har bopæl i Danmark, og sen-
de ansøgningen til den kommune, hvor du bor (lovligt har 
bopæl). 

Du skal oplyse, om du opstiller som kandidat til kommunalbe-
styrelsen eller regionsrådet. Du skal også oplyse, om du har 
skrevet under som stiller for en kandidatliste, der ønsker at 
opstille til valg til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. 

3. Hvilken dokumentation skal du vedlægge
Du skal til ansøgningen vedlægge dokumentation for dit navn,
din fødselsdato, dit statsborgerskab og datoen for din indrejse i
Danmark, f.eks. i form af en kopi af dit pas. Du skal endvidere
vedlægge dokumentation for din adresse i Danmark, f.eks. i
form af lejekontrakt, købskontrakt for bolig eller erklæring
afgivet af den person, som du bor hos.

Du skal endvidere vedlægge dokumentation for, at du lovligt 
har bopæl i Danmark. Som dokumentation kan du f.eks. sende 
dokumentation for lønnet beskæftigelse her i landet (f.eks. 
ansættelseskontrakt eller lønsedler), dokumentation for udø-
velse af selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet (f.eks. 
registrering af virksomhed hos Erhvervsstyrelsen) eller doku-
mentation for endelig optagelse på en videregående uddannel-
se i Danmark (f.eks. optagelsesbrev). 

4. Ansøgningsfrist
Du kan tidligst søge om optagelse på valglisten 3 måneder før
valgdagen. Kommunen skal normalt have din ansøgning senest
tirsdag 4 uger før valgdagen, for at den kan få virkning for
valget.

Fristen er i stedet tirsdag 3 uger før valgdagen, hvis du i 
perioden fra og med tirsdag 5 uger før afstemningsdagen en-
ten: 
- er flyttet til Danmark eller
- er blevet statsborger i et af de øvrige EU-lande.

5. Behandling af ansøgningen
Ansøgningen behandles og afgøres af den kommune, hvor du
bor (lovligt har bopæl). Hvis du mangler at udfylde noget af
ansøgningsskemaet, eller hvis du ikke har vedlagt tilstrækkelig
dokumentation, vil kommunen give dig skriftlig besked herom
og bede om flere oplysninger.

6. Hvis din ansøgning bliver imødekommet
Hvis din ansøgning om optagelse på valglisten bliver imøde-
kommet, kan du stemme til kommunal- og regionalvalget i din
kommune henholdsvis din region. Du vil også blive optaget på
valglisten til bindende kommunale folkeafstemninger, der
afholdes i din kommune, og du kan dermed stemme til disse
afstemninger.

Hvis du efterfølgende bliver bopælsregistreret i CPR, vil du 
automatisk blive optaget på valglisten til kommunal- og regio-
nalvalg og bindende kommunale folkeafstemninger i din bo-
pælskommune. 

7. Flytning til en ny kommune eller fraflytning af landet
Flytter du til en anden kommune i Danmark, skal du oplyse det
til den kommune, du flytter til (tilflytningskommunen).

Fraflytter du senere landet, skal du informere den kommune, 
hvor du efter anmodning er optaget på valglisten, så du kan 
blive slettet fra valglisten. Fraflytning af landet skal meddeles 
kommunen fra fire uger før fraflytning til udlandet og senest på 
udrejsedatoen. 

8. Behandling af personoplysninger
Efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven
har du ret til indsigt i de oplysninger, der registreres om dig.
Du kan henvende dig til myndigheden, der registrerer oplys-
ningerne (kommunen). Du kan kræve at få rettet evt. urigtige
oplysninger, der er registreret om dig.



Ansøgningen skal sendes* til din bopælskommune Udfyldes af kommunen

Modtaget dato 

*) Ansøgningsskemaet skal anvendes og kan indgives til kommunen ved personligt fremmøde eller sendes pr.
fysisk post eller e-mail. Hvis du gerne vil sende ansøgningsskemaet pr. e-mail, bør du sende det som sikker
post, hvis ansøgningsskemaet indeholder fortrolige personoplysninger.

Ansøger

Social- og Indenrigsministeriet 2020

Journalnummer

Bindende kommunal folkeafstemning
Ansøgning om optagelse på valglisten af en 
statsborger i en af de øvrige medlemsstater i 
Den Europæiske Union, der lovligt har bopæl i 
Danmark uden at være registreret i CPR eller i 
Udenrigsministeriets protokol  

Husk – se vejledningen på bagsiden 

Urigtig skriftlig erklæring kan efter straffelovens §163 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Ansøgerens erklæring og underskrift

E-mail/telefonnummer i dagtimerne Dato og underskrift

Fornavn, mellemnavn og efternavn

Fødselsdato

Statsborger i

Indrejsedato i Danmark

Adresse i Danmark

ANSØGNINGSSKEMA

Husk at vedlægge dokumentation for, at du lovligt har bopæl i Danmark. Du skal også vedlægge 
dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab, indrejsedato og adresse i Danmark. I vejledningen på 
bagsiden kan du læse mere om, hvilken dokumentation du f.eks. kan vedlægge. 

Indsæt navnet på din kommune her:
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1 De øvrige medlemsstater i EU er følgende: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, 
Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, 
Ungarn og Østrig. 

 

Social- og Indenrigsministeriet 2020 

 
 

Vejledning 
Valgret og optagelse på valglisten til bindende kommunal folkeafstemning af statsborgere i en af de øvri-
ge medlemsstater i EU,1 der lovligt har fast bopæl i Danmark uden at være registreret i CPR eller i Uden-

rigsministeriets protokol 

 
1. Betingelserne for valgret 
EU-borgere, som har fast bopæl i Danmark, og som er fyldt 18 
år senest på afstemningsdagen, har valgret til bindende kom-
munale folkeafstemninger, der afholdes i bopælskommunen. 
Har du lovlig bopæl i Danmark, men er du endnu ikke bopæls-
registreret i Det Centrale Personregister (CPR), kan du allige-
vel anses for at have fast bopæl i Danmark. Udlændinge, der er 
udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 
25 c) eller ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-
25 b), har dog ikke valgret. 

2. For at deltage i en bindende kommunal folkeafstem-
ning skal du optages på valglisten  

Du skal være optaget på valglisten, for at du kan stemme ved 
en bindende kommunal folkeafstemning i den kommune, hvor 
du bor (bopælskommune). Hvis du ikke er bopælsregistreret i 
CPR, skal du søge om at blive optaget på valglisten til en bin-
dende kommunal folkestemning. Det skyldes, at du ikke bliver 
optaget automatisk på, når du ikke er bopælsregistreret i CPR. 

Ønsker du at stemme til en bindende kommunal folkeafstem-
ning, skal du give de oplysninger, der er angivet på ansøg-
ningsskemaet, vedlægge dokumentation for navn, fødselsdato, 
statsborgerskab, indrejsedato i Danmark og adresse i Dan-
mark, samt dokumentation for, at du lovligt har bopæl i Dan-
mark, og sende ansøgningen til den kommune, hvor du bor 
(lovligt har bopæl). 

3. Hvilken dokumentation skal du vedlægge 
Du skal til ansøgningen vedlægge dokumentation for dit navn, 
din fødselsdato, dit statsborgerskab og datoen for din indrejse i 
Danmark, f.eks. i form af en kopi af dit pas. Du skal endvidere 
vedlægge dokumentation for din adresse i Danmark, f.eks. i 
form af lejekontrakt, købskontrakt for bolig eller erklæring 
afgivet af den person, som du bor hos.  

Du skal endvidere vedlægge dokumentation for, at du lovligt 
har bopæl i Danmark. Som dokumentation kan du f.eks. sende 
dokumentation for lønnet beskæftigelse her i landet (f.eks. 
ansættelseskontrakt eller lønsedler), dokumentation for udø-
velse af selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet (f.eks. 
registrering af virksomhed hos Erhvervsstyrelsen) eller doku-
mentation for endelig optagelse på en videregående uddannel-
se i Danmark (f.eks. optagelsesbrev). 

4. Ansøgningsfrist 
Du kan tidligst søge om optagelse på valglisten 3 måneder før 
afstemningsdagen. Kommunen skal normalt have din ansøg-
ning senest 4 uger før afstemningsdagen, for at den kan få 
virkning for den førstkommende afstemning.  

 
 
 
 
 

Fristen er i stedet 3 uger før afstemningsdagen, hvis du i 
perioden fra og med 5 uger før afstemningsdagen enten: 
- er flyttet til Danmark eller 
er blevet statsborger i et af de øvrige EU-lande. 

Hvis dagen, der ligger 4 eller 3 uger før afstemningsdagen, 
falder på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til 
næste hverdag. Er 15.-dagen før afstemningsdagen en lørdag 
eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den 
umiddelbart forudgående hverdag. 

5. Behandling af ansøgningen 
Ansøgningen behandles og afgøres af den kommune, hvor du 
bor (lovligt har bopæl). Hvis du mangler at udfylde noget af 
ansøgningsskemaet, eller hvis du ikke har vedlagt tilstrækkelig 
dokumentation, vil kommunen give dig skriftlig besked herom 
og bede om flere oplysninger. 

6. Hvis din ansøgning bliver imødekommet 
Hvis din ansøgning om optagelse på valglisten bliver imøde-
kommet, kan du stemme til bindende kommunale folkeaf-
stemninger i din kommune. Du vil også blive optaget på valgli-
sten til kommunal- og regionalvalg, og du kan dermed stemme 
til disse valg.  

Hvis du efterfølgende bliver bopælsregistreret i CPR, vil du 
automatisk blive optaget på valglisten til bindende kommunale 
folkeafstemninger og kommunal- og regionalvalg i din bopæls-
kommune. 

7. Flytning til en ny kommune eller fraflytning af landet 
Flytter du til en anden kommune i Danmark, skal du oplyse det 
både til den kommune, du flytter til (tilflytningskommunen), 
og til den kommune, du flytter fra (fraflytningskommunen).  

Fraflytter du senere landet, skal du informere den kommune, 
hvor du efter anmodning er optaget på valglisten, herom, så du 
kan blive slettet fra valglisten. Fraflytning af landet skal med-
deles kommunen fra fire uger før fraflytning til udlandet og 
senest på udrejsedatoen. 

8. Behandling af personoplysninger 
Efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven 
har du ret til indsigt i de oplysninger, der registreres om dig. 
Du kan henvende dig til myndigheden, der registrerer oplys-
ningerne (kommunen). Du kan kræve at få rettet evt. urigtige 
oplysninger, der er registreret om dig. 



The application form must be sent* to the municipality 
(kommune) where you live

To be filled in by the local authority

Modtaget dato 

*) The application form must be used and can be submitted to the municipality by personal attendence, sent by
mail or by e-mail. If you want to send the application form by e-mail, you should send it as secure mail as the
application form contains personal sensitive information (your civil registration number).

Applicant

The Ministry for Social Affairs and the Interior 2020

Journalnummer

Local and regional elections
Application for enrolment in the electoral register of 
a citizen of another member state of the European 
Union who is legally residing in Denmark without 
being registered in the CPR or with the Protocol 
Department of the Ministry of Foreign Affairs. 

Remember – see directions on page 2

Under section 163 of the Danish Penal Code, an incorrect written declaration is punishable by a fine or imprisonment for
up to four months.

Applicants signature
E-mail/telephone number during daytime Date and signature

First name, middle name, and last name

Date of birth

Citizen of (country)

Date of entry into Denmark

Address in Denmark

APPLICATION FORM

Remember to enclose documentation that you are legally residing in Denmark. You must also enclose 
documentation of your name, date of birth, citizenship, date of entry and address in Denmark. In the 
directions on page 2, you can find examples of which documentation you can enclose.

Insert the name of the municipality (kommune) where you live:

Are you running as candidate for the local or regional council? No Yes

No YesHave you signed as a supporter for a list of candidates who wishes to 
run for local or regional council elections? 
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Directions 

Voting rights and enrolment in the electoral register for the local and regional elections for citizens of 
another EU member state1 who is legally residing in Denmark without being registered in the CPR or 

with the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs. 

1. Conditions for the right to vote
EU citizens with a permanent address in Denmark and
who by or before the election day have reached 18 years
of age are entitled to vote in the local and regional
elections.

If you are legally residing in Denmark, but you are not 
yet registered as a resident in the Civil Registration 
System (CPR), you can still be considered to have a 
permanent address in Denmark. Foreign nationals who 
have been deported by final judgment (according to 
sections 22-24 or 25c of the Danish Aliens Act) or by a 
final decision (sections 25-25b of the Danish Aliens 
Act), are, however, disqualified from voting. 

2. Before you can vote in the local and regional
elections you must be enrolled in the electoral
register

In order for you to exercise your voting right for the 
local and regional elections in the municipality or 
region respectively where you live, you must be enrolled 
in the electoral register. If you are not registered as a 
resident in the CPR, you can only be enrolled in the 
electoral register for the local and regional elections 
upon application. The reason is that you are not 
automatically enrolled in electoral register when you are 
not registered as a resident in the CPR.  

If you want to vote in the local and regional elections, you 
must provide the information specified in the application 
form, enclose documentation of your name, date of birth, 
citizenship, date of entry and address in Denmark 
together with documentation that you are legally 
residing in Denmark. The application must be sent to the 
local authority where you live (legally reside). 

You must state whether you are a candidate for the local 
council or the regional council. You must also state 
whether you have signed as a supporterfor a list of 
candidates who wishes to run for the local council or 
regional council.  

3. Documentation to enclose with your application 
You must enclose documentation for your name, date of 
birth, citizenship, date of your entry into Denmark, for 
example in the form of a copy of your passport. You must 
also enclose documentation for your address in

1 The other EU member states are the following: Belgium, Bulgaria, Cyprus, Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Croatia,
Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, (United Kingdom), 
Sweden, Czech Republic, Germany, Hungary and Austria. 

Denmark, e.g. in the form of a lease, a purchase contract 
for a residence, or a declaration made by the person with 
whom you live. 

You must also enclose documentation that you are legally 
residing in Denmark. As documentation you can, for 
example, send documentation of paid employment here 
in Denmark (e.g. employment contract or pay slips), 
documentation for self-employed business in Denmark 
(e.g. registration of your company with the Danish 
Business Authority), or documentation for final 
admission to a higher education in Denmark (e.g. 
admission letter). 

4. Deadline for the application
You can apply for enrolment in the electoral register no
earlier than 3 months before the day of the election.
Normally, the local authority must receive your
application no later than 4 weeks before the election 
day in order for it to take effect for the election.

The deadline is instead 3 weeks before the election 
day if you in the period from and including 5 weeks 
before the day of the election have either: 
1) moved to Denmark, or
2) become a citizen in one of the other EU countries.

5. Processing of the application
The application is processed and determined by your
local authority. If information in the application form or
the enclosed documentation is incomplete, your local
authority will notify you accordingly and ask you for
additional information.

6. If your application is approved
If your application for enrolment in the electoral register 
is approved, you will be able to vote for the local and
regional elections in the municipality or region
respectively in which you live. You will also be enrolled
in the electoral register for binding municipal
referendums in your local municipality and you can thus
vote in these polls.

If you are later registered in the CPR, you will 
automatically be enrolled in the electoral register for 



local and regional elections and binding municipal 
referendums in the municipality that you live in.  

7. Relocation to a new municipality or relocation of
the country

If you relocate to a new municipality in Denmark, you 
must state it to the local authority to which you will be 
relocating.  

If you later decide to relocate to another country, you 
must inform the local authority where you are enrolled 
in the electoral register, so that you can be struck off the 
electoral register. Notification of your relocation to 
another country must be given to the local authority from 
four weeks before moving abroad and no later than on 
the date of the departure.  

8. Processing of personal data
According to the General Data Protection Regulation and 
the Danish Data Protection Act, you have a right of access
to the information registered about you. You can contact
the authority which registers the information (the local
authority). You can demand to have rectified any
incorrect information registered about you.



The application form must be sent* to the municipality 
(kommune) where you live

To be filled in by the local authority

Modtaget dato 

*) The application form must be used and can be submitted to the municipality by personal attendence, send by
mail or by e-mail. If you want to send the application form by e-mail, you should send it as secure mail as the
application form contains personal sensitive information (your civil registration number).

Applicant

The Ministry for Social Affairs and the Interior 2020

Journalnummer

Binding municipal referendum
Application for enrolment in the electoral register of 
a citizen of another member state of the European 
Union who is legally residing in Denmark without 
being registered in the CPR or with the Protocol 
Department of the Ministry of Foreign Affairs. 

Remember – see directions on page 2

Under section 163 of the Danish Penal Code, an incorrect written declaration is punishable by a fine or imprisonment for
up to four months.

The applicant’s declaration and signature

E-mail/telephone number during daytime Date and signature

First name, middle name, and last name

Date of birth

Citizen of (country)

Date of entry into Denmark

Address in Denmark

APPLICATION FORM

Remember to enclose documentation that you are legally residing in Denmark. You must also enclose 
documentation of your name, date of birth, citizenship, date of entry and address in Denmark. In the 
directions on page 2, you can find examples of which documentation you can enclose.

Insert the name of the municipality (kommune) where you live:

-- AKT 236588 -- BILAG 7 -- [ Blag 6 Ansøgningsskema BKF - engelsk ] --



Directions 

Voting rights and enrolment in the electoral register for binding municipal referendums for citizens of 
another EU member state1 who is legally residing in Denmark without being registered in the CPR or 

with the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs. 

 

1. Conditions for the right to vote 
EU citizens with a permanent address in Denmark and 
who by or before the election day have reached 18 years 
of age are entitled to vote in the binding municipal 
referendum held in the municipality of residence.  

If you are legally residing in Denmark, but you are not 
yet registered as a resident in the Civil Registration 
System (CPR), you can still be considered to have a 
permanent address in Denmark. Foreign nationals who 
have been deported by final judgment (according to 
sections 22-24 or 25c of the Danish Aliens Act) or by a 
final decision (sections 25-25b of the Danish Aliens 
Act), are, however, disqualified from voting. 

2. Before you can vote in the binding municipal 
referendum you must be enrolled in the electoral 
register 

In order for you to exercise your voting rights for the 
binding municipal referendum in the municipality 
where you live, you must be enrolled in the electoral 
register. If you are not registered as a resident in the 
CPR, you can only be enrolled in the electoral register 
for the binding municipal referendum upon application. 
The reason is that you are not automatically enrolled in 
electoral register when you are not registered as a 
resident in the CPR.  

If you want to vote in the binding municipal referendum 
, you must provide the information specified in the 
application form, enclose documentation of your name, 
date of birth, citizenship, date of entry and address in 
Denmark together with documentation that you are 
legally residing in Denmark. The application must be 
sent to the local authority where you live (legally reside). 

3. Documentation to enclose with your application 
You must enclose documentation for your name, date of 
birth, citizenship, date of your entry into Denmark, for 
example in the form of a copy of your passport. You must 
also enclose documentation for your address in 
Denmark, e.g. in the form of a lease, a purchase contract 
for a residence, or a declaration made by the person with 
whom you live. 

You must also enclose documentation that you are legally 
residing in Denmark. As documentation you can, for 

                                                            
1 The other EU member states are the following: Belgium, Bulgaria, Cyprus, Estonia, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Croatia, 
Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, (United Kingdom), 
Sweden, Czech Republic, Germany, Hungary and Austria. 

 

example, send documentation of paid employment here 
in Denmark (e.g. employment contract or pay slips), 
documentation for self-employed business in Denmark 
(e.g. registration of your company with the Danish 
Business Authority), or documentation for final 
admission to a higher education in Denmark (e.g. 
admission letter). 

4. Deadline for the application 
You can apply for enrolment in the electoral register no 
earlier than 3 months before the day of the referendum. 
Normally, the local authority must receive your 
application no later than 4 weeks before the day of 
the referendum in order for it to take effect for the  
referendum. 

The deadline is instead 3 weeks before the day of the 
referendum if you in the period from and including 5 
weeks before the day of the referendum have either: 
1) moved to Denmark, or 
2) become a citizen in one of the other EU countries. 

5. Processing of the application 
The application is processed and determined by your 
local authority. If information in the application form or 
the enclosed documentation is incomplete, your local 
authority will notify you accordingly and ask you for 
additional information. 

6. If your application is approved 
If your application for enrolment in the electoral register 
is approved, you will be able to vote for the binding 
municipal referendum in the municipality in which you 
live. You will also be enrolled in the electoral register for 
local and regional elections and you can thus vote in 
these elections. 

If you are later registered in the CPR, you will 
automatically be enrolled in the electoral register for 
local and regional elections and binding municipal 
referendums in the municipality that you live in.  

7. Relocation to a new municipality or relocation of 
the country 



If you relocate to a new municipality in Denmark, you 
must state it to the local authority to which you will be 
relocating and to the local authority that you are 
relocating from. 
 
If you later decide to relocate to another country, you 
must inform the local authority where you are enrolled 
in the electoral register, so that you can be struck off the 
electoral register. Notification of your relocation to 
another country must be given to the local authority from 
four weeks before moving abroad and no later than on 
the date of the departure.  
 
8. Processing of personal data 
According to the General Data Protection Regulation and 
the Danish Data Protection Act, you have a right of access 
to the information registered about you. You can contact 
the authority which registers the information (the local 
authority). You can demand to have rectified any 
incorrect information registered about you. 
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