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Særlige postforsendelser i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget og folke-

afstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 

 

1. Indledning 

Søndag den 25. maj 2014 afholdes der valg af danske medlemmer til Europa-

Parlamentet. Samme dag afholdes folkeafstemning om patentdomstolen.  

Dette brev omhandler håndteringen af særlige postforsendelser i forbindelse med de 

to forestående afstemninger den 25. maj 2014. Det drejer sig dels om valgkort, der 

udsendes til alle vælgere senest fra den 18. maj 2014, dels om brevstemmer, der 

sendes i stort antal til kommunerne fra andre kommuner, fra udlandet, fra hospitaler, 

kriminalforsorgens anstalter og arresthusene m.v.  

 

2. Valgkort 

Alle vælgere skal forud for Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patent-

domstolen den 25. maj 2014 have tilsendt et valgkort. Kommunalbestyrelserne eller 

KMD A/S afleverer senest søndag den 18. maj 2014 valgkortene til postbesørgel-

se. Valgkortene skal normalt være fremme hos vælgerne senest tirsdag den 20. 

maj 2014. Har vælgerne ikke modtaget valgkortene til den tid, kan de klage til deres 

bopælskommune. 

 

Da det er en forudsætning for en uforstyrret tilrettelæggelse og gennemførelse af Eu-

ropa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014, 

at valgkort er fremme hos vælgerne senest tirsdag den 20. maj 2014, skal ministeriet 

på vanlig vis anmode om, at Post Danmark tager skridt til så vidt muligt at sikre, at 

valgkort postbesørges uden forsinkelse.  

 

3. Brevstemmer 

I forbindelse med Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomsto-

len forsendes endvidere et betydeligt antal brevstemmer. Brevstemmeafgivningen til 

Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen starter tirsdag 

den 25. februar 2014. Det må forventes, at antallet af brevstemmer vil stige frem mod 

afstemningsdagen den 25. maj 2014.  
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Brevstemmerne til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomsto-

len forsendes enkeltvis enten i en særlig lysegrøn yderkuvert (for så vidt angår brev-

stemmer til Europa-Parlamentsvalg) henholdsvis en rød yderkuvert (for så vidt angår 

brevstemmer til folkeafstemningen) eller i en særlig gulbrun yderrudekuvert. Den lyse-

grønne yderkuvert er nederst til venstre på forsiden påtrykt, at den indeholder en 

stemmeseddel til Europa-Parlamentsvalg. Den røde yderkuvert er tilsvarende nederst 

til venstre på forsiden påtrykt, at den indeholder en stemmeseddel til folkeafstemnin-

ger. Den gulbrune yderkuvert er påtrykt, at den indeholder en stemmeseddel, og er en 

rudekuvert med rude både på forsiden og bagsiden.  

 

:/. Kopi af de nævnte yderkuverter vedhæftes.  

 

Sidste dag for brevstemmeafgivning i Danmark er fredag den 23. maj 2014. En 

brevstemme skal for at komme i betragtning være afleveret til valgstyrerne på ved-

kommende afstemningssted, inden afstemningen begynder søndag den 25. maj 2014 

kl. 9. Brevstemmerne skal derfor senest være afleveret til kommunalbestyrelsen 

med posten om lørdagen den 24. maj 2014.  

 

Ministeriet skal derfor ligeledes anmode Post Danmark om at tage skridt til at sikre, at 

brevstemmer postbesørges uden forsinkelse. 

 

Særligt om brevstemmer stilet til Kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune 

bemærkes, at det ved hvert valg/folkeafstemning erfaringsmæssigt forekommer, at 

nogle af disse ikke er påført korrekt adresse, herunder postnummer, hvorfor der kan 

indtræde forsinkelse med postbesørgelsen. Korrekt adresse er: Københavns Folke-

register, Nyropsgade 1, 1602 København V. Ministeriet skal derfor anmode Post 

Danmark om at træffe de fornødne særlige foranstaltninger til at sikre, at alle brev-

stemmer stilet til Kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune afleveres på korrekt 

adresse uden forsinkelse. 

 

Eventuelle spørgsmål til dette brev kan rettes til undertegnede på valg@oim.dk eller 

tlf.nr. 72 28 25 22 (direkte) 

 
Med venlig hilsen 

Nicoline Nyholm Miller 

 

mailto:valg@oim.dk

