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Sendes/indleveres til følgende kommune: Udfyldes af kommunen 

 
____________________ Kommune 

Modtaget dato 

 

Journalnummer 

Ansøgning om optagelse på valglisten til 
kommunal- og regionalvalg for statsbor-
gere i de øvrige medlemsstater i Den Eu-
ropæiske Union, som er registreret i 
Udenrigsministeriets protokol (EU-
diplomater m.fl.) 

  Se vejledningen på bagsiden om udfyldelse af skemaet   

ANSØGER (udfyldes af ansøgeren med blokbogstaver) 
Fulde navn (fornavn(e), mellemnavn(e) og efternavn 

 

 

Fødselsdato 

Adresse i Danmark (privat bolig) 

 

 

Statsborgerskab 

UDENRIGSMINISTERIETS ATTESTATION (udfyldes af Udenrigsministeriet) 

Udenrigsministeriet attesterer herved, at ansøgeren er registreret i Udenrigsministeriets protokol 

 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Dato, stempel og underskrift 

Undertegnede erklærer herved, at jeg ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne 

efter værgemålslovens § 6 (umyndiggjort). 

 

 

 (Dato samt ansøgerens egenhændige underskrift) 
 

Forbeholdt kommunen  
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VEJLEDNING  

om valgret og optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg for statsborgere fra en af de øvrige med-

lemsstater i EU, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater med flere)  

1. Betingelser for valgret 

EU-borgere, som er registreret i Udenrigsministeriets 
protokol, og som er fyldt 18 år senest på valgdagen, har 
valgret til kommunale og regionale valg i Danmark.  

Det drejer sig om: 

a) Herboende diplomater og andet udsendt persona-
le (tjenestepersonale forudsat, at de har tjeneste-
pas) ved herværende ambassader samt medføl-
gende familiemedlemmer, der tilhører husstanden.  

b) Udsendte embedsmænd ved internationale orga-
nisationer (herunder EU-institutioner) i Danmark 
samt medfølgende familiemedlemmer, der tilhører 
husstanden.  

Personer, der er under værgemål med fratagelse af den 
retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6 (umyn-
diggjorte), har dog ikke valgret. 

2. Deltagelse i valget kræver optagelse på valglisten 

For at De kan udøve Deres valgret, dvs. afgive stemme 
ved valget, skal De være optaget på valglisten. 

EU-diplomater og andre statsborgere fra de øvrige 
medlemsstater i EU, der er registreret i Udenrigsmini-
steriets protokol, optages ikke i Det Centrale Personre-
gister (CPR). De optages derfor ikke automatisk på 
valglisten og kan derfor kun optages på valglisten efter 
ansøgning.  

Ønsker De at stemme til kommunale og regionale valg i 
Danmark, skal De derfor udfylde ansøgningsskemaet 
med de oplysninger, der er angivet på forsiden af ske-
maet og indhente en attestation fra Udenrigsministeriets 
protokol om, at De er optaget i protokollen. Attestatio-
nen skal påføres en særskilt rubrik i ansøgningsskema-
et. Husk at datere og underskrive ansøgningsskemaet. 
Herefter skal De indgive ansøgningen til den kommune, 
hvor De har deres private bolig (adresse). 

Ansøgningen kan indgives ved personlig henvendelse 
til den kommune, hvor De har Deres private bolig 
(adresse) eller pr. post, telefax eller e-post.  
 
3. Ansøgningsfrist 

For at De kan stemme ved kommunal- og regionalval-
get den 19. november 2013, skal Deres ansøgning 
være kommunen i hænde senest tirsdag den 1. okto-
ber 2013. 

 
Hvis De først inden for perioden fra og med tirsdag 
den 24. september 2013 til og med mandag den 4. 
november 2013 er blevet registreret i Udenrigsministe-

riets protokol, kan De dog stadig nå at søge om at 
komme på valglisten til valget den 19. november 2013. 
Ansøgningsskemaet skal da først være kommunen i 
hænde senest kl. 12 mandag den 4. november 2013. 
 
4. Behandling af ansøgningen 

Ansøgningen behandles og afgøres af den kommune, 
hvor De har Deres private bolig (adresse).  

Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt udfyldt, vil 
kommunen give Dem besked herom og bede om yder-
ligere oplysninger. 
 
5. Følgen af, at ansøgningen imødekommes 

Hvis Deres ansøgning om optagelse på valglisten bliver 
imødekommet, vil De være optaget på valglisten til 
kommunale og regionale valg, så længe De er registre-
ret i Udenrigsministeriets protokol. De vil derfor automa-
tisk – det vil sige uden at skulle søge om det igen – 
blive optaget på valglisten til de næstfølgende kommu-
nale og regionale valg. Det forudsættes, at De ikke i 
den mellemliggende periode har været fraflyttet til ud-
landet eller til Færøerne eller Grønland, eller har anmo-
det om at blive slettet fra valglisten, se nedenfor.  

Ønsker De også at blive optaget på valglisten til Euro-
pa-Parlamentsvalg i Danmark, skal De indgive en sepa-
rat ansøgning herom. Ansøgningsskemaet kan De få 
hos den kommune, hvor De har Deres private bolig 
(adresse). De kan tidligst søge om optagelse på valgli-
sten til Europa-Parlamentsvalg den 1. marts i valgåret. 
 
6. Flytning til en ny adresse i kommunen eller til en 
ny kommune 

Udenlandske statsborgere som enten er registreret i 
Udenrigsministeriets protokol, eller hvis ophold i Dan-
mark er reguleret i aftaler om retsstillingen for styrker 
eller militære hovedkvarterer, som Danmark har tiltrådt, 
registreres ikke i CPR som tilflyttet landet. Den kommu-
ne, hvor De har Deres private bolig (adresse), vil derfor 
ikke automatisk få underretning herom, hvis De flytter til 
en ny adresse i kommunen eller flytter til en anden 
kommune.  

De bør derfor informere kommunen, hvis De flytter til en 
ny adresse i samme kommune. Flytter De til en adresse 
i en anden kommune i Danmark, bør De oplyse det til 

den kommune, De flytter til (tilflytningskommunen). 
Tilflytningskommunen vil da sørge for, at De bliver 
optaget på valglisten til kommunale og regionale valg i 
den nye kommune, hvis De anmoder herom, og uden 
De skal igennem ansøgningsproceduren på ny. De skal 
i den forbindelse kunne dokumentere, at De har været 
optaget på valglisten i den kommune, hvor De tidligere 
havde Deres private adresse. 
 
7. Fraflytning af landet 

Fraflytter De senere landet, skal De informere den 
kommune, hvor De efter anmodning er optaget på valg-
listen og De har Deres private bolig (adresse), herom, 
så De kan blive slettet fra valglisten. Fraflytning af lan-
det skal meddeles kommunen fra fire uger før fraflytning 
til udlandet og senest på udrejsedatoen. 
 
8. Slettelse af valglisten 

De kan til enhver tid blive slettet af valglisten igen ved 
at anmode den kommune, hvor De har Deres private 
bolig (adresse), herom.  

 


