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Orientering om videreførelse af britiske statsborgeres valgret og
valgbarhed til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg
efter Storbritanniens udtræden af EU
1. Indledning
Det Forenede Kongerige (Storbritannien) er den 31. januar 2020 trådt ud af EU. Britiske
statsborgere betragtes ikke længere som EU-statsborgere, men som udgangspunkt som
tredjelandsstatsborgere. Det har betydning for herboende britiske statsborgeres ret til
at stemme og stille op til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i
Danmark.
Social- og Indenrigsministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 74 af 30. januar 2020
om ikrafttræden af lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om
kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til EuropaParlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske
Union. Bekendtgørelsen er vedlagt dette brev som bilag 1.
Bekendtgørelsen sætter lov nr. 268 af 26. marts 2019 i kraft med virkning fra den 1.
februar 2020. Loven er vedlagt dette brev som bilag 2.
Med ikrafttræden af lov nr. 268 af 26. marts 2019 videreføres de gældende regler om
EU-statsborgeres valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg og EuropaParlamentsvalg i Danmark for de britiske statsborgere, der på udtrædelsestidspunktet
har og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.
Britiske statsborgere, der er bopælsregistreret i CPR pr. 31. januar 2020 og siden da
uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, har således fortsat ret til at stemme og stille op
til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark, hvis de i øvrigt
opfylder valgretsbetingelserne, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, i lov om kommunale og regionale valg
og § 3, stk. 1, nr. 3, i Europa-Parlamentsvalgloven.
Kommunen skal i forbindelse med behandling af ansøgninger om optagelse på
valglisten til Europa-Parlamentsvalget i 2024, jf. bekendtgørelse nr. 127 af 1. februar
2019,1 være særligt opmærksomme på ansøgninger indgivet af britiske statsborgere - se
nedenfor i afsnit 4.

Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de
øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er bopælsregistreret i CPR.
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Nedenfor beskrives, hvordan britiske statsborgere, der på tidspunktet for
Storbritanniens udtræden har fast bopæl i Danmark, registreres i CPR, jf. afsnit 2.
Endvidere beskrives, i hvilke tilfælde britiske statsborgere kan optages på valglisten til
kommunale og regionale valg den 16. november 2021 og Europa-Parlamentsvalget i
2025, jf. afsnit 3 og 4. Afslutningsvis beskrives begrebet ”uafbrudt fast bopæl i
Danmark” nærmere, jf. afsnit 5.
2. Registrering i CPR af britiske statsborgere (valgkode 2 – ”Brexit – britisk
statsborger”)
I forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU vil britiske statsborgere, der den 31.
januar 2020 er registreret med bopæl i Danmark i CPR, blive registreret med en ny
valgkode, valgkode 2 – ”Brexit – britisk statsborger”.
Britiske statsborgere, der er registreret med valgkode 2, vil automatisk indgå i CPR’s
valgudtræk til kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021, såfremt de i øvrigt
opfylder valgretsbetingelserne. Endvidere vil britiske statsborgere, der er registreret
med valgkode 2, automatisk indgå i CPR’s valgudtræk til Europa-Parlamentsvalg,
såfremt de har ansøgt om og er blevet optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg
(valgkode 4 – ”Herboende EU-borgere”) samt i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne.
Social- og Indenrigsministeriets CPR-kontor har foretaget en maskinel registrering af
britiske statsborgere, der den 31. januar 2020 var registreret med bopæl i Danmark og
har været det uafbrudt siden den 31. januar 2020, med valgkode 2 – ”Brexit – britisk
statsborger”.
Valgkode 2 – ”Brexit – britisk statsborger” slettes automatisk ved:
 udrejse,
 ændring, korrektion eller annullering af statsborgerskab, der medfører, at
personen ikke uafbrudt siden den 31. januar 2020 har været britisk statsborger,
 korrektion eller annullering af bopælsregistrering, der medfører, at personen
ikke uafbrudt siden den 31. januar 2020 har haft fast bopæl i Danmark,
 flytning til Grønland og
 forsvinding.
Hvis kommunen foretager en registrering i CPR for en britisk statsborger, der medfører,
at den pågældende den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl
i Danmark, skal kommunen registrere den pågældende med valgkode 2 – ”Brexit –
britisk statsborger” i CPR.
I forbindelse med kommunal- og regionalvalg og Europa-Parlamentsvalg skal
kommunen dog som vanligt manuelt berigtige valglisten til og med valgdagen.
3. Optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg
Britiske statsborgere, der er bopælsregistreret i CPR senest på tidspunktet for
Storbritanniens udtræden den 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har haft fast bopæl
i Danmark, er omfattet af overgangsordningen i lov nr. 268 af 26. marts 2019. En sådan
britisk statsborger sidestilles med en EU-statsborger og skal derfor optages på valglisten
til de kommunale og regionale valg den 16. november 2021 efter de regler, der gælder
for EU-statsborgere, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, i lov om kommunale og regionale valg.
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Briter, der er bopælsregistreret senest den 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har haft
fast bopæl i Danmark, vil have valgret til de kommunale og regionale valg den 16.
november 2021, såfremt de i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne.
En britisk statsborger, der er bopælsregistreret i CPR efter tidspunktet for
Storbritanniens udtræden den 31. januar 2020, er ikke omfattet af overgangsordningen
i lov nr. 268 af 26. marts 2019. En sådan britisk statsborger betragtes som
tredjelandsstatsborger og skal derfor opfylde bopælskravet på 4 år 2 for at have valgret
og valgbarhed til kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021. En britisk
statsborger, der er bopælsregistreret i CPR efter den 31. januar 2020, vil derfor ikke
indgå i det CPR-udtræk, der ligger til grund for valglisterne til de kommunale og
regionale valg den 16. november 2021.
En britisk statsborger, der er bopælsregistreret i CPR senest pr. 31. januar 2020, men
som ikke uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark siden da, er ikke omfattet af
overgangsordningen i lov nr. 268 af 26. marts 2019. Dette vil være tilfældet, hvis en
britisk statsborger udrejser af Danmark og efterfølgende indrejser igen og bliver
bopælsregistreret i CPR. En sådan britisk statsborger betragtes som
tredjelandsstatsborger og skal derfor opfylde bopælskravet på 4 år for at have valgret og
valgbarhed til kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021.
En britisk statsborger, der er bopælsregistreret i CPR senest den 31. januar 2020, men
som i perioden indtil kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021 udrejser af
Danmark og efterfølgende indrejser igen og bliver bopælsregistreret i CPR, vil derfor
ikke indgå i det CPR-udtræk, der ligger til grund for valglisterne til de kommunale og
regionale valg den 16. november 2021.
Det bemærkes, at såfremt kommunen eller regionen ved kommunal- og regionalvalget
den 16. november 2021 modtager kandidatlister, der opstiller en kandidat, der er britisk
statsborger, skal kommunen eller regionen tage stilling til, om den pågældende senest
på tidspunktet for Storbritanniens udtræden den 31. januar 2020 var bopælsregistreret
i CPR og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark. I så fald vil den pågældende
være valgbar til kommunal- eller regionalvalget, såfremt de øvrige betingelser herfor er
opfyldt, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, og stk. 3-4 samt § 3 i lov om kommunale og regionale valg.
Som anført i afsnit 2 indgår britiske statsborgere, der er registreret med valgkode 2 –
”Brexit – britisk statsborger” og således er omfattet af overgangsordningen, i CPR’s
valgudtræk, der danner grundlaget for den maskinelle valgliste.
4. Optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg
I forbindelse med kommunens behandling af ansøgninger om optagelse på valglisten til
Europa-Parlamentsvalget i 2024, der er indgivet af britiske statsborgere, skal
kommunen være opmærksom på, om ansøgeren er bopælsregistreret i CPR senest pr.
31. januar 2020, og om ansøgeren siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.
Britiske statsborgere, der tidligere har ansøgt om og er blevet optaget på valglisten til
Europa-Parlamentsvalg, skal ikke ansøge om optagelse på valglisten på ny. Disse
britiske statsborgere vil have valgret til Europa-Parlamentsvalg, såfremt de siden den
31. januar 2020 uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, medmindre de har anmodet
om at blive slettet af valglisten.
Ved lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven
og forskellige andre love blev bopælskravet i § 1, stk. 1, nr. 4, i lov om kommunale og regionale valg hævet fra
3 til 4 år.
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En britisk statsborger, der er bopælsregistreret i CPR senest på tidspunktet for
Storbritanniens udtræden den 31. januar 2020, er omfattet af overgangsordningen i lov
nr. 268 af 26. marts 2019. En sådan britisk statsborger sidestilles med en EUstatsborger og skal derfor optages på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark
i 2024 efter de regler, der gælder for EU-statsborgere, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i EuropaParlamentsvalgloven. Kommunen skal således træffe afgørelse om, at ansøgeren
optages på valglisten, hvis ansøgeren i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne.
Kommunen skal registrere ansøgeren med valgkode 4 – ”Herboende EU-borgere”,
således at den pågældende optages automatisk på valglisten ved næste EuropaParlamentsvalg.
En britisk statsborger, der er bopælsregistreret i CPR efter tidspunktet for
Storbritanniens udtræden den 31. januar 2020, er ikke omfattet af overgangsordningen
i lov nr. 268 af 26. marts 2019. En sådan britisk statsborger betragtes som
tredjelandsstatsborger og har derfor ikke valgret til Europa-Parlamentet. Kommunen
skal således give afslag på en ansøgning om optagelse på valglisten.
En britisk statsborger, der er bopælsregistreret i CPR senest pr. 31. januar 2020, men
som ikke uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark siden da, er ikke omfattet af
overgangsordningen i lov nr. 268 af 26. marts 2019. Det vil være tilfældet, hvis en britisk
statsborger udrejser af Danmark og efterfølgende indrejser igen og bliver
bopælsregistreret i CPR. En sådan britisk statsborger betragtes som
tredjelandsstatsborger og har derfor ikke valgret til Europa-Parlamentet. Kommunen
skal således give afslag på en ansøgning om optagelse på valglisten.
Som anført i afsnit 2 indgår britiske statsborgere, der er registeret med valgkode 2 –
”Brexit – britisk statsborger” og således er omfattet af overgangsordningen samt efter
ansøgning er registreret med valgkode 4 – ”Herboende EU-borgere”, i CPR’s
valgudtræk, der danner grundlaget for den maskinelle valgliste.
5. Uafbrudt fast bopæl i Danmark
Som anført ovenfor er det en betingelse for, at en britisk statsborger er omfattet af
overgangsordningen i lov nr. 268 af 26. marts 2019 og dermed har valgret og er valgbar
til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark, at den
pågældende senest den 31. januar 2020 er bopælsregistreret i CPR og siden da uafbrudt
har haft fast bopæl i Danmark.
I denne sammenhæng skal ”uafbrudt” forstås således, at den pågældende siden
udtrædelsestidspunktet den 31. januar 2020 og til og med valgdagen skal have haft fast
bopæl i Danmark. Afgørelsen af, om den pågældende uafbrudt har haft fast bopæl i
Danmark i perioden, beror på oplysningerne i CPR. Har den pågældende således været
bopælsregistreret i CPR i hele perioden, vil betingelsen om uafbrudt fast bopæl i
Danmark være opfyldt.
Er den pågældende efter udtrædelsestidspunktet registreret i CPR som udrejst af
Danmark eller med bopæl i Grønland, er betingelsen om uafbrudt fast bopæl ikke
opfyldt. Er den pågældende efter udtrædelsestidspunktet registreret i CPR som udrejst
af Danmark eller med bopæl i Grønland i en periode og efterfølgende igen
bopælsregistreret i Danmark, er betingelsen om uafbrudt fast bopæl heller ikke opfyldt.
I disse tilfælde vil den pågældende skulle opfylde bopælskravet på 4 år for at have valgret
og være valgbar til kommunale og regionale valg, og den pågældende vil ikke have
valgret eller være valgbar til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.
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Såfremt nærværende brev giver anledning til spørgsmål, kan fuldmægtig Camilla
Leidesdorff Laudrup kontaktes på telefonnummer 72 28 25 30 (direkte) eller på e-mail:
valg@sim.dk.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
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-- AKT 181781 -- BILAG 2 -- [ Bilag 1. Bek. nr. 74 af 30. januar 2020 ] --

Lovtidende A
2020
30. januar 2020.

Udgivet den 31. januar 2020

Nr. 74.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om midlertidig videreførelse af
rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af
danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede
Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
I medfør af § 5, stk. 1, i lov nr. 268 af 26. marts 2019 om
midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommu‐
nale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer
til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kon‐
geriges udtræden af Den Europæiske Union fastsættes:

valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parla‐
mentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræ‐
den af Den Europæiske Union sættes i kraft.
§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2020.

§ 1. Lov nr. 268 af 26. marts 2019 om midlertidig videre‐
førelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale
Social- og Indenrigsministeriet, den 30. januar 2020
NIKOLAJ STENFALK
/ Christine Boeskov

CY000156
Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2019-712

-- AKT 181781 -- BILAG 3 -- [ Bilag 2. Lov nr. 268 af 26. marts 2019 ] --

Lovtidende A
2019

Udgivet den 27. marts 2019

26. marts 2019.

Nr. 268.

Lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og
regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i
forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
Lovens formål
§ 1. Formålet med denne lov er midlertidigt at videreføre
rettigheder efter EU-retten for statsborgere i Det Forenede
Kongerige, der på tidspunktet for Det Forenede Kongeriges
udtræden af Den Europæiske Union havde og siden da uaf‐
brudt har haft fast bopæl i Danmark.
Definitioner
§ 2. I denne lov forstås ved:
Statsborger i Det Forenede Kongerige: En statsborger i
Det Forenede Kongerige som defineret i den nye erklæ‐
ring fra regeringen for Det Forenede Kongerige Stor‐
britannien og Nordirland af 31. december 1982 vedrø‐
rende definitionen af udtrykket statsborgere sammen
med erklæring nr. 63 af 13. december 2007, der er
knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonfe‐
rence, der vedtog Lissabontraktaten om ændring af
traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
2) Udtrædelsestidspunktet: Tidspunktet for Det Forenede
Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

1)

Valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg m.v.
§ 3. Lov om kommunale og regionale valg finder anvend‐
else for statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på ud‐
trædelsestidspunktet havde og siden da uafbrudt har haft fast
bopæl i Danmark, idet de pågældende personer stilles, som

om de fortsat var statsborgere i en af de øvrige medlemssta‐
ter i Den Europæiske Union.
Valgret og valgbarhed til Europa-Parlamentsvalg i
Danmark m.v.
§ 4. Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parla‐
mentet finder anvendelse for statsborgere i Det Forenede
Kongerige, der på udtrædelsestidspunktet havde og siden da
uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, idet de pågældende
personer stilles, som om de fortsat var statsborgere i en af de
øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union.
Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 5. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter tids‐
punktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2. Ministeren
kan herunder fastsætte, at dele af loven træder i kraft på for‐
skellige tidspunkter.
Stk. 2. § 6 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i
Lovtidende.
§ 6. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr.
137 af 7. februar 2019, foretages følgende ændring:
1. I § 22, stk. 2, ændres »værgemålslovens § 6« til: »værge‐
målslovens § 6, stk. 1, 1. pkt.«
§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 26. marts 2019
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Simon Emil Ammitzbøll-Bille

CR001174
Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-1778

