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Meddelelse om brevstemmemodtagere i udlandet ved Europa-Parlamentsvalget 

og folkeafstemning om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014, om havanlæg 

på dansk område m.v. 

 

1. Permanent og ad hoc udpegede brevstemmemodtagere i udlandet 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9209 af 8. april 2014 om afholdelse 

af Europa-Parlamentsvalg samt vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af 

folkeafstemning om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. søndag den 25. 

maj 2014 indeholder i afsnit 8.6.1. oversigter over permanent udpegede 

brevstemmemodtagere på Færøerne og i Grønland. Der er ikke ændringer i forhold til 

disse oversigter over permanente brevstemmemodtagere.  

 

./. Der vedhæftes en fortegnelse af 19. maj 2014 fra Forsvarsministeriet over de 

personer, der faktisk har fungeret som stemmemodtagere ved Europa-

Parlamentsvalget og folkeafstemning om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014. 

 

Udover de permanente stemmemodtagere i udlandet, der er udpeget gennem 

Forsvarsministeriet, har Økonomi- og Indenrigsministeriet gennem Udenrigsministeriet 

udpeget følgende brevstemmemodtagere ved Europa-Parlamentsvalget og 

folkeafstemning om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014: 

 

Guinea-Bissau 

 

Morten Bjerregaard-Andersen 

Forsker ved Seruminstituttet i Guinea-Bissau. 

 

Brevstemmemodtager ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemning om forslag til 

lov om en fælles patentdomstol m.v. den 25. maj 2014 for vælgere med valgret, der 

opholder sig i Guinea-Bissau. 

 

Sudan 

 

Kari Utvær Gasser, 

Head of Administration, Consular Affairs ved Norges ambassade i Khartoum 

 

Brevstemmemodtager ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemning om forslag til 

lov om en fælles patentdomstol m.v. den 25. maj 2014 for vælgere med valgret, der 

opholder sig i Sudan. 
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Sydsudan 

 

Karin Eriksen, 

Seniorrådgiver ved Danish Office EU Compound. 

 

Brevstemmemodtager ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemning om forslag til 

lov om en fælles patentdomstol m.v. den 25. maj 2014 for vælgere med valgret, der 

opholder sig i Sydsudan. 

 

Djibouti 

 

Michele Izzo 

Danmarks Generalkonsul i Djibouti 

 

Brevstemmemodtager ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemning om forslag til 

lov om en fælles patentdomstol m.v. den 25. maj 2014 for vælgere med valgret, der 

opholder sig i Djibouti. 

 

Palo Alto 

 

Jette Williams 

Chef ved Innovationscentret i Palo Alto, 

 

Brevstemmemodtager ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemning om forslag til 

lov om en fælles patentdomstol m.v. den 25. maj 2014 for vælgere med valgret, der 

opholder sig i Palo Alto. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode kommunalbestyrelsen om, at 

valgstyrerne gøres bekendt med ovenstående med henblik på valgstyrernes kontrol 

og gennemgang af de modtagne brevstemmer. 

 

 

2.  Havanlæg på dansk område 

 

Brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område, jf. § 26, stk. 1, i lov om 

valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (lovbekendtgørelse nr. 368 af 12. 

april 2014) samt § 58, stk. 4, i lov om valg til Folketinget (lovbekendtgørelse nr. 369 af 

10. april 2014) omfatter havanlæggene på Dan Feltet, Halfdan Feltet, Gorm Feltet 

samt felterne Tyra Øst og Tyra Vest, Harald Feltet og Skjold Feltet samt felterne Siri 

og Syd Arne. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode kommunalbestyrelsen om, at 

valgstyrerne ligeledes gøres bekendt med ovenstående med henblik på valgstyrernes 

kontrol og gennemgang af de modtagne brevstemmer. 

 

 

3. Telefonisk kontakt til Økonomi- og Indenrigsministeriet den 24.-26. maj 2014 

 

Lørdag den 24. maj 2014 

 

Hvis der i forbindelse med kontrollen og gennemgangen af de modtagne brevstemmer 

måtte opstå spørgsmål, kan Økonomi- og Indenrigsministeriet kontaktes på følgende 

telefonnummer lørdag den 24. maj 2014 fra kl. 9 – 20: 

 

25 23 92 65 (kontorchef Christian Vigh) 
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Søndag den 25. maj 2014  

 

På afstemningsdagen og afstemningsaftenen søndag den 25. maj 2014 fra kl. 

8.30 og indtil alle resultater af stemmeoptællingen vedrørende både 

folkeafstemningen om en fælles patentdomstol og Europa-Parlamentsvalget er 

modtaget kan følgende telefonnumre benyttes: 

 

25 16 12 06 (valgkonsulent Nicoline Nyholm Miller) 

25 23 92 65 (kontorchef Christian Vigh) 

 

Mandag den 26. maj 2014 

 

På fintællingsdagen mandag den 26. maj 2014 kan Økonomi- og 

Indenrigsministeriets valgmedarbejdere kontaktes i tidsrummet fra kl. 8.30 og indtil alle 

fintællingsresultater er modtaget på følgende telefonnumre: 

 

72 28 25 22 (valgkonsulent Nicoline Nyholm Miller) 

72 28 25 27 (fuldmægtig Christina L. Hansen) 

72 28 25 26 (fuldmægtig Emilie Stæhr Hansen) 

 

Det vil fremgå af Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk/valg, hvornår alle 

resultater på afstemningsaftenen henholdsvis fintællingsdagen er modtaget. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Julian Christensen 

http://www.dst.dk/valg

