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Orientering om reglerne for afholdelse af bindende kommunale
folkeafstemninger og opdatering af bekendtgørelse om optagelse på
valglisten til kommunale og regionale valg af EU-diplomater m.fl.
V ed dette brev orienteres samtlige kommunalbestyrelser om udstedelsen af e n r æ kke
bekendtgørelser, nav nlig v edrørende bindende kommunale folkeafstemninger. De t
drejer sig om:
-

-

Bekendtgørelse nr. 96 af 28. januar 201 9 om stemmesedler og
brev stemmemateriale til brug v ed bindende kommunale folkeafstemninger,
Bekendtgørelse nr. 97 af 28. januar 201 9 om bedømmelse af stemmesedler
afgiv et til bindende kommunale folkeafstemninger,
Bekendtgørelse nr. 98 af 28. januar 201 9 om optagelse på v alglisten til
bindende kommunale folkeafstemninger af statsborgere i en af de øv rige
medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i
Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.), og
Bekendtgørelse nr. 99 af 28. januar 201 9 om optagelse på v alglisten til
kommunale og regionale valg af statsborgere i en af de øv rige medlemsstate r i
Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol
(EU-diplomater m.fl.).

Bekendtgørelserne trådte i kraft den 1 . februar 2019.
Bekendtgørelserne er blevet udstedt som en del af implementeringen af lov nr. 7 4 8 a f
8. juni 201 8 om bindende kommunale folkeafstemninger, der trådte i kraft de n 1 . ju li
201 8.
For nærmere oplysninger om ovennævnte lov og om, hvad der kan udskriv es bindende
kommunale folkeafstemninger om, henv ises til Økonomi- og Indenrigsministeriets
orienteringsbrev af 8. august 201 8 til alle kommuner, der kan tilgås på ministeriets
v alghjemmeside her:
https://valg.oim.dk/valgmyndigheder/generelle-skrivelser/.
1. Reglerne for afholdelse af bindende kommunale folkeafstemninger
Afholdelse af bindende kommunale folkeafstemninger er reguleret i lov om
kommunale og regionale v alg kapitel 1 1 a og i en række administrativ e forskrifter
fastsat i medfør heraf.

En del af reglerne v edrørende afholdelse af bindende kommunale folkeafstemninger er
indarbejdet eller skal indarbejdes i eksisterende bekendtgørelser, der også gæld e r fo r
andre v algtyper. På enkelte områder har Økonomi- og Indenrigsministeriet v u rd er et ,
at det er mere hensigtsmæssigt at udarbejde selvstændige bekend tg ør els er , d e r ku n
finder anv endelse for bindende kommunale folkeafste mninger. Nedenfor giv es et
ov erblik ov er de administrativ e forskrifter , der gælder for afholdelse af bindende
kommunale folkeafstemninger.
1.1. I følgende administrativ e forskrifter, der også gælder for andre v algty per, er
reglerne v edrørende bindende kommunale folkeafstemninger indarbejdet:
-

Bekendtgørelse nr. 1 499 af 1 2. december 201 8 om hjælpemidler, der skal
stilles til rådighed v ed stemmeafgivningen.
Bekendtgørelse nr. 50 af 1 7 . januar 201 9 om brev stemmeafgiv ning i
kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.

Disse to bekendtgørelser finder derfor direkte anvendelse v ed afholdelse af b in d e n d e
kommunale folkeafstemninger.
1.2. Følgende administrative forskrifter finder anvendelse på bin d e nd e ko m m un a le
folkeafstemninger med de ændringer, der følger af afstemningens karakte r, in d t il d e
erstattes af forskrifter, hvor bindende kommunale folkeafstemninger udt ry kke lig t e r
indarbejdet:1
-

Bekendtgørelse nr. 645 af 1 2. oktober 1989 om valgagitation.
Bekendtgørelse nr. 1 137 af 1 8. oktober 2017 om brevstemmeafgiv n in g i v is s e
boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen.
Bekendtgørelse nr. 1 1 38 af 1 8. oktober 201 7 om brev stemmeafgiv ning i
v ælgerens hjem.
Bekendtgørelse nr. 1 1 39 af 1 8. oktober 201 7 om brev stemmeafgiv ning på
sy gehuse.
Cirkulære nr. 54 8. maj 2001 om brev stemmeprotokollers indhold og
udformning.

1.3. Følgende ny e administrativ e forskrifter finder kun anv endelse for bindende
kommunale folkeafstemninger:
-

Bekendtgørelse nr. 96 af 28. januar 201 9 om stemmesedler og
brev stemmemateriale til brug v ed bindende kommunale folkeafstemninger.
Bekendtgørelse nr. 97 af 28. januar 201 9 om bedømmelse af stemmesedler
afgiv et til bindende kommunale folkeafstemninger.
Bekendtgørelse nr. 98 af 28. januar 201 9 om optagelse på v alglisten til
bindende kommunale folkeafstemninger af statsborgere i en af de øv rige
medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i
Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.).

De v æsentligste regler for så v idt angår de tre bekendtgørelser, der særskilt r e g ule re r
bindende kommunale folkeafstemninger, gennemgås nedenfor. Bekendtgørelsern e e r
v edlagt dette brev.
1.4. Økonomi- og Indenrigsministeriet har samlet en ov ersigt ov er det relev ante
retsgrundlag for afholdelse af bindende kommunale folkeafstemninger på ministeriets
v alghjemmeside her:
https://valg.oim.dk/lovstof/bindende-kommunale-folkeafstemninger/.
Jf. § 4 , stk. 3-6, i lov nr. 748 af 8. juni 2018 om æn dring a f l ov om kom m uner nes st y rels e, l ov om
kommunale og regionale valg og regionsloven (Bindende kommunale folkeafstemninger).
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2. Bekendtgørelse nr. 96 af 28. januar 2019 om stem m esedler og
brev stem m em ateriale
til
brug
v ed
bindende
kom m unale
folkeafstemninger
Til bindende kommunale folkeafstemninger skal kommunalbestyrelsen tilv eje br inge
stemmesedlerne til afstemningen.2 Stemmesedlerne skal v ære påtrykt det spør gs m å l,
der stemmes om, jf. § 9 b, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. 3
Reglerne for udarbejdelse af stemmesedler til bindende kommunale folkeafstemninger
er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der gælder fo r landsdækkende
folkeafstemninger, med mindre tilpasninger.
Stemmesedlerne skal v ære af karton eller svært papir med en gramvægt på mindst 1 20
g/m 2. 4 Farv erne for stemmesedler bestemmes af v algbesty relsen, men
stemmesedlerne må dog ikke v ære hv ide eller ly s blå. Afholdes der en eller flere
bindende kommunale folkeafstemninger samme dag som kommunale og regionale
v alg, må stemmesedlerne heller ikke v ære gule. 5 Afholdes der samme dag flere
kommunale folkeafstemninger, skal stemmesedlerne til hv er afstemning v ære af
forskellig farv e.6
Kommunalbesty relsen skal ligeledes tilv ejebringe særligt brev stemmemateriale til
folkeafstemningen. 7 Brevstemmematerialet til landsdækkende folkeafstemninger ka n
dermed ikke anv endes til bindende kommunale folkeafstemninger.
Brev stemmematerialet til bindende kommunale folkeafstemninger skal – lig e s o m t il
andre v alghandlinger – bestå af en brev stemmeseddel med tilhørende konv olut, et
følgebrev og en y derkuv ert. 8 Afholdes der samme dag flere kommunale
folkeafstemninger, skal der anv endes særskilte brev stemmesedler og tilhørende
konv olutter til hv er afstemning. Der anv endes dog kun ét følgebrev og én y d e rku v er t
til konv olutterne med stemmesedler. 9
Brev stemmesedlerne skal ligeledes påtrykkes det spørgsmål, der stemmes om, jf. § 9 b ,
stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. 1 0 Brevstemmesedlerne skal v ære af karton eller
sv ært papir med en gramv ægt på mindst 1 00 g/m 2. 1 1 Hele bagsiden af
brev stemmesedlen skal påføres blokering (”fugleøjne”). 1 2 Konv olutterne til
brev stemmesedlerne skal hav e samme farv e som stemmesedlerne, jf. ov enfor. 1 3
Y derkuverten skal udformes af rosafarvet papir og skal på forsiden i nederste v en s t re
hjørne påtrykkes ordene »Stemmeseddel til kommunal folkeafstemning«. 1 4

Jf. § 1 05 e, stk. 3, nr. 1, i lov om kommunale og regionale valg.
Jf. § 1 05 f, stk. 2, i lov om kommunale og regionale valg.
4 Jf. § 3 , 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 96 af 28. januar 2019 om stemmesedler og brevst em mem at eria le t il
brug ved bindende kommunale folkeafstemninger.
5 Jf. § 4 , stk. 1, i bekendtgørelse nr. 96 af 28. januar 2019 om stemmesedler og brevstemmemateriale til brug
v ed bindende kommunale folkeafstemninger.
6 Jf. § 4 , stk. 2, i bekendtgørelse nr. 96 af 28. januar 2019 om stemmesedler og brevstemmemateriale til brug
v ed bindende kommunale folkeafstemninger.
7 Jf. § 1 05 h, stk. 8, 1. pkt., i lov om kommunale og regionale valg.
8 Jf. § 1 0, stk. 1 , i bekendtgørelse nr. 96 af 28. januar 2019 om stemmesedler og brevst em mem a t eria le t il
brug ved bindende kommunale folkeafstemninger.
9 Jf. § 1 0, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 96 af 28. januar 2019 om stemmesedler og brevstem mem at eria le t il
brug ved bindende kommunale folkeafstemninger.
10 Jf. § 1 05 h, stk. 3, jf. § 1 05 f, stk. 2, i lov om kommunale og regionale valg.
11 Jf. § 1 1, stk. 1 , 1 . pkt., i bekendtgørelse nr. 96 af 28. januar 2019 om stemmesedler og brevstemmemateriale
t il brug ved bindende kommunale folkeafstemninger.
12 Jf. § 1 1, stk. 7, i bekendtgørelse nr. 96 af 28. januar 2019 om stemmesedler og brevstem m em a ter iale t il
brug ved bindende kommunale folkeafstemninger.
13 Jf. § 1 2, 1 . pkt., i bekendtgørelse nr. 96 af 28. januar 2019 om stemmesedler og brevstemmemater iale t il
brug ved bindende kommunale folkeafstemninger.
14 Jf. § 1 4, 1 . pkt., i bekendtgørelse nr. 96 af 28. januar 2019 om stemmesedler og brevstemmemater iale t il
brug ved bindende kommunale folkeafstemninger.
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3. Bekendtgørelse nr. 97 af 28. januar 2019 om bedøm m else af
stem mesedler afgiv et til bindende kommunale folkeafstemninger
Bekendtgørelsen regulerer, hvordan stemmesedler og brevste m me s ed ler a fg iv e t t il
bindende kommunale folkeafstemninger skal bedømmes.
Bekendtgørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der gælder for
landsdækkende folkeafstemninger, med mindre tilpasninger. Der er – i forh o ld t il d e
regler, der gælder for landsdækkende folkeafstemninger – foretaget en sproglig
opdatering samt foretaget mindre ændringer i strukturen i bekendtgørelsen.
Derudov er er der indsat flere ov erskrifter for at gøre bekendtgørelsen mere
ov erskuelig. Indholdsmæssigt adskiller bedømmelsen af stemmesedler og
brev stemmesedler v ed bindende kommunale folkeafstemninger sig ikke fra
bedømmelsen ved landsdækkende folkeafstemninger.
4. Bekendtgørelse nr. 98 af 28. januar 2019 om optagelse på v algl i st en t i l
bindende kommunale folkeafstemninger af statsborgere i en af d e ø v ri g e
m edlem sstater i Den Europæiske Union, der er re gistreret i
Udenrigsm inisteriets protokol (EU-diplomater m .fl.)
I denne bekendtgørelse fastsættes de nærmere regler om optagelse på v alglisten til
bindende kommunale folkeafstemninger af EU-statsborgere, der er registreret i
Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.).
Reglerne i bekendtgørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i de reg le r, d e r g æ ld e r
for optagelse på v alglisten til kommunale og regionale v alg af EU-statsborgere, d e r e r
registreret i Udenrigsministeriets protokol.
Ansøgningen skal indgiv es på et ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og
Indenrigsministeriet, og skal indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune , h v o r
ansøgeren på ansøgningstidspunktet har sin priv ate bolig (adresse), og hv or
folkeafstemningen afholdes. 1 5 Afgørelser om optagelse på v alglisten gælder for
bindende kommunale folkeafstemninger og kommunale og regionale v alg, så længe
den pågældende opfylder betingelserne. 1 6 Kommunalbestyrelsen skal i underretningen
af ansøgeren orientere om dette. 1 7
5. Bekendtgørelse nr. 99 af 28. januar 2019 om optagelse på v alg l i st en t i l
kom m unale og regionale v alg af statsborgere i en af de øv rige
m edlem sstater i Den Europæiske Union, der er registreret i
Udenrigsm inisteriets protokol (EU-diplomater m .fl.)
Endelig bemærkes, at bekendtgørelsen om optagelse på v alglisten til ko m m u n ale o g
regionale v alg af statsborgere i en af de øv rige medlemsstater i Den Europæiske Union,
der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.), er op d at er et
som følge af reglerne om binde nde kommunale folkeafstemninger , jf. nu
bekendtgørelse nr. 99 af 28. januar 201 9 (er v edlagt dette brev). Dette indebærer bl.a.,
at en afgørelse truffet af kommunalbesty relsen om optagelse på v alglisten til
kommunale og regionale v alg af en EU-statsborger, der er registreret i
Udenrigsministeriets protokol, også gælder for bindende kommunale
Jf. § 2 , stk. 1, i bekendtgørelse nr. 98 af 28. ja nuar 201 9 om opt a gels e på v alg list en t il b inden de
kommunale folkeafstemninger af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der
er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.).
16 Jf. § 1 0, stk. 1 , 1 . pkt., i bekendtgørelse nr. 98 af 28. januar 2019 om optagelse på valglisten t il b inden de
kommunale folkeafstemninger af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der
er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.).
17 Jf. § 9 , stk. 1, nr. 1 , i bekendtgørelse nr. 98 af 28. januar 2019 om optagelse på v a lglis t en t il bin dende
kommunale folkeafstemninger af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der
er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.).
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folkeafstemninger, så længe den pågældende opfy lder v algretsbetingelserne . 1 8
Kommunalbestyrelsen skal i underretningen til ansøgeren orientere om dette.1 9
Ev entuelle spørgsmål til dette orienteringsbrev kan rettes til Økonomi - og
Indenrigsministeriets V algenhed på v alg@oim.dk.
Dette orienteringsbrev lægges på ministeriets v alghjemmeside: v alg.oim.dk.

Med v enlig hilsen
Christine Boeskov
V algkonsulent

Jf. § 1 1, stk. 1 , i bekendtgørelse nr. 99 af 28. januar 2019 om optagelse på valglist en t il kom m una le og
r egionale valg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er reg ist r eret i
Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.).
19 Jf. § 1 0, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 99 af 28. januar 2019 om optagelse på valglisten til kom m unale
og r egionale valg af statsborgere i en af de øv rige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i
Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.).
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