
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget  

den 26. maj 2019 

Forberedelse, gennemførelse og opgørelse af Europa-Parlamentsvalget skal ske 

inden for de tidsfrister, der er fastsat i Europa-Parlamentsvalgloven (se lovbe-

kendtgørelse nr. 140 af 7. februar 2019), herunder ved en henvisning i Europa-

Parlamentsvalgloven til de relevante bestemmelser i folketingsvalgloven (se 

lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019), samt i de forskrifter, der er fast-

sat i medfør af disse love. I det følgende gives en oversigt over disse tidsfrister: 

3. oktober 2018 

Datoen for underskrivelse af Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørel-

se i Statstidende om fastsættelse af dagen for afholdelse af valg af danske med-

lemmer til Europa-Parlamentet i 2019 til søndag den 26. maj 2019. Bekendtgø-

relsen blev kundgjort i Statstidende den 5. oktober 2018. 

5. oktober 2018 

Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendte en meddelelse til alle kommunal-

bestyrelser om valgdatoen med yderligere oplysning om, at stemmeoptællingen 

ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 26. maj 2019 skal foretages på de 

enkelte afstemningssteder umiddelbart efter afstemningens afslutning med ef-

terfølgende fintælling i opstillingskredsene senest dagen efter afstemningen. 

Mandag den 26. november 2018 

(Nærmeste hverdag, som ikke er en lørdag, efter 6 måneder før valgdagen) 

Ansøgning om optagelse på den særlige valgliste i Københavns Kommune af 

personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlems-

stater i EU (EU-bosatte), kan fra og med denne dag indleveres til Københavns 

Kommune.
1
 

                                                             
1 § 2, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 1254 af 31. oktober 2018 om optagelse på valglisten til Europa-
Parlamentsvalget den 26. maj 2019 af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige 
medlemsstater i Den Europæiske Union. 
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Tirsdag den 26. februar 2019 

(3 måneder før valgdagen) 

1) Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget kan begynde på Færø-

erne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og på danske 

havanlæg uden for dansk område.
2
 Brevstemmematerialet skal derfor se-

nest fra denne dag forefindes på de danske repræsentationer i udlandet 

samt om bord på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg uden 

for dansk område.
3
 

2) Økonomi- og Indenrigsministeriet sender underretning til de EU-borgere, 

der ikke var optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i 2014, om, 

at de efter ansøgning kan optages på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i 

Danmark. Underretningen sendes 3 måneder før valgdagen eller snarest 

derefter til de EU-borgere, der: 

– tirsdag den 26. februar 2019 er registreret i CPR med bopæl eller fast 

opholdssted i en kommune i Danmark, og 

– vil være fyldt 18 år senest på valgdagen og 

– ikke automatisk optages på valglisten, jf. pkt. 3) nedenfor.
4
 

Underretningen indeholder derudover oplysninger om retten til at stemme og 

stille op til valg i Danmark. Endvidere henvises i underretningen til ministeriets 

valghjemmeside valg.oim.dk (og til den engelske valghjemmeside: electi-

ons.oim.dk) for uddybende information og ansøgningsskema (på dansk, en-

gelsk, fransk, polsk og tysk). 

Underretningen udsendes på dansk og engelsk med en kort tekst på fransk, 

polsk og tysk. Underretningen sendes med Digital Post. Personer, der er frita-

get for at modtage Digital Post, modtager i stedet underretningen med posten. 

3) Økonomi- og Indenrigsministeriet sender underretning til de EU-borgere, 

der automatisk optages på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. 

De pågældende EU-borgere orienteres om, at de automatisk er optaget på 

valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, hvis de var optaget på 

valglisten ved Europa-Parlamentsvalget i 2014, siden da uafbrudt har haft 

fast bopæl i Danmark og ikke har anmodet om at blive slettet af valglisten. 

Underretning sendes 3 måneder før valgdagen eller snarest derefter til de 

EU-borgere, der tirsdag den 26. februar 2019: 

– er bopælsregistreret i CPR, og 

– var optaget på valglisten i Danmark til Europa-Parlamentsvalget i 

2014, og 

– siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, og 

– ikke har anmodet om at blive slettet af valglisten.
5
 

                                                             
2 Europa-Parlamentsvalglovens § 26, stk. 2, 2. pkt. 
3 Europa-Parlamentsvalglovens § 26, stk. 1, jf. folketingsvalglovens § 60, stk. 2. 
4 § 20, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 127 af 1. februar 2019 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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Underretningen indeholder derudover oplysninger om retten til at stemme og 

stille op til valg i Danmark. Endvidere henvises i underretningen til ministeriets 

valghjemmeside valg.oim.dk (og til den engelske valghjemmeside: electi-

ons.oim.dk) for uddybende information og ansøgningsskema (på dansk, en-

gelsk, fransk, polsk og tysk). 

Underretning udsendes på dansk og engelsk med en kort tekst på fransk, polsk 

og tysk. Underretningen sendes med Digital Post. Personer, der er fritaget for 

at modtage Digital Post, modtager i stedet underretningen med posten. 

4) Økonomi- og Indenrigsministeriet sender forud for den 1. marts 2019 eller 

snarest derefter underretning til EU-repræsentationerne og internationale 

organisationer i Danmark om de betingelser og bestemmelser, der gælder 

for udøvelsen af retten til at stemme og stille op til Europa-

Parlamentsvalget i Danmark efter ansøgning for EU-borgere, der er regi-

streret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.). Sammen 

med underretningen udsendes et ansøgningsskema på dansk og engelsk. 

Perioden fra tirsdag den 26. februar 2019 til tirsdag den 23. april 2019 hen-

holdsvis fredag den 10. maj 2019 

Kommunalbestyrelsen skal sende eller udlevere underretning og ansøgnings-

skema til EU-borgere, der vil være fyldt 18 år senest på valgdagen, og som fra 

og med tirsdag den 26. februar 2019 til og med tirsdag den 23. april 2019: 

a) anmelder flytning til tilflytningskommunen for en flytning til Danmark, 

der er foretaget inden tirsdag den 26. februar 2019, eller 

b) er flyttet til Danmark og i den nævnte periode har anmeldt flytningen til 

tilflytningskommunen, eller 

c) har erhvervet statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande uden samtidig at 

have dansk statsborgerskab.
6
 

Kommunalbestyrelsen skal derudover sende eller udlevere underretning og 

ansøgningsskema til og med fredag den 10. maj 2019 til: 

d) EU-borgere, der i perioden fra og med onsdag den 24. april 2019 til og 

med fredag den 10. maj 2019 ændrer status fra at have dansk statsborger-

skab og fast bopæl i Danmark til at have statsborgerskab i et andet EU-

land (uden at have beholdt deres danske statsborgerskab) og fortsat have 

fast bopæl i Danmark.
7
 

Fredag den 1. marts 2019 

Ansøgning om optagelse på valglisten af EU-borgere, der er registreret i Uden-

rigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.), kan fra og med denne dag ind-

                                                                                                                                                                 

5 Lovens § 14 a, stk. 2, sammenholdt med § 21 i bekendtgørelse nr. 127 af 1. februar 2019 om optagelse på 
valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Euro-
pæiske Union, der er bopælsregistreret i CPR. 
6 § 20, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 127 af 1. februar 2019 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. 
7 § 20, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 127 af 1. februar 2019 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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leveres til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor de pågældende har deres 

private bolig (adresse).
8
  

Søndag den 31. marts 2019 

(8 uger før valgdagen) 

1) - Kl. 12 denne dag er sidste frist for anmeldelse til Økonomi- og Inden-

rigsministeriet af nye partier til deltagelse i Europa-Parlamentsvalget søn-

dag den 26. maj 2019.
9
 

2) EU-borgere, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistre-

ret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol, kan fra og med 

denne dag indlevere ansøgning om optagelse på valglisten.
10

 Ansøgning 

skal indgives til den kommune, hvor ansøgeren lovligt har bopæl.  

Søndag den 14. april 2019 

(6 uger før valgdagen) 

1) Partier, der er opstillingsberettiget som følge af, at de er repræsenteret i 

Folketinget henholdsvis Europa-Parlamentet, skal denne dag opfylde be-

tingelserne herfor.
11

 

2) Kandidatlister kan fra og med denne dag indleveres til Økonomi- og In-

denrigsministeriet.
12

 

3) Anmeldelser om valgforbund kan fra og med denne dag indleveres til 

Økonomi- og Indenrigsministeriet.
13

 

4) Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget kan begynde på de ste-

der i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.
14

  

5) Kommunalbestyrelsen gør på kommunens hjemmeside og eventuelt ved 

annoncering i relevante medier vælgerne bekendt med muligheden for at 

benytte hjælpemidler ved brevstemmeafgivningen og ved stemmeafgiv-

ningen på valgdagen og med muligheden for at søge om at blive overflyttet 

til et andet afstemningssted i den forbindelse.
15

 

6) Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender senest denne dag til brug for 

brevstemmeafgivningen en fortegnelse over de partier, der er opstillings-

berettiget til Europa-Parlamentsvalg. 

Kommunalbestyrelsen kan – på et passende tidspunkt i forhold til påbegyndel-

sen af brevstemmeafgivning på de steder i kommunerne, hvor enhver vælger 

kan brevstemme – indrykke annoncer i de stedlige dagblade eller lokalaviser 

samt oplysning på kommunens hjemmeside om brevstemmeafgivningen til 

                                                             
8 § 2, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 279 af 13. april 2018 om optagelse på valglisten til Europa-
Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registre-
ret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater). 
9 Europa-Parlamentsvalglovens § 11, stk. 1. 
10 § 4, stk. 1, 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 157 af 20. februar 2019 om optagelse på valglisten til Europa-
Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der 
lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets 
protokol. 
11 Europa-Parlamentsvalglovens § 10, stk. 1. 
12 Europa-Parlamentsvalglovens § 19, stk. 1, 2. pkt. 
13 Europa-Parlamentsvalglovens § 21, jf. § 19, stk. 1, 2. pkt. 
14 Europa-Parlamentsvalglovens § 26, stk. 2, 1. pkt. 
15 § 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1499 af 12. december 2018 om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed 
ved stemmeafgivningen. 
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Europa-Parlamentsvalget, herunder information om hvor og hvordan man kan 

brevstemme. 

Kommunalbestyrelsen opretter og fører en brevstemmeprotokol over de brev-

stemmer, kommunalbestyrelsen modtager til det pågældende valg.
16

 

Kommunalbestyrelsen eftersender fra denne dag brevstemmer fra vælgere, der 

har brevstemt, men som siden er flyttet til en anden kommune, til den nye bo-

pælskommune.
17

 Kommunalbestyrelsen skal endvidere fra denne dag straks 

videresende brevstemmer til vælgerens bopælskommune.
18

 

Tirsdag den 23. april 2019 

(To dage efter 5 uger før valgdagen) 

1) Sidste frist for EU-bosatte danske statsborgere til at søge Københavns 

Kommune om at blive optaget på den særlige valgliste i Københavns 

Kommune (Københavnervalglisten).
19

 

2) Sidste frist for visse EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR, for at 

indgive ansøgning om optagelse på valglisten med virkning for Europa-

Parlamentsvalget den 26. maj 2019. En ansøgning, der indgives efter den-

ne frist, kan først få virkning for valget i 2024. Ansøgningen skal indgives 

til bopælskommunen.
20

 

Fristen gælder de EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR, og som: 

– senest søndag den 14. april 2019 er flyttet til Danmark, og 

– senest søndag den 14. april 2019 har anmeldt flytningen til tilflyt-

ningskommunen, og 

– senest søndag den 14. april 2019 har erhvervet statsborgerskab i et af 

de øvrige EU-lande. 

3) Sidste frist for visse herboende EU-borgere, der lovligt har bopæl i Dan-

mark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsmi-

nisteriets protokol, til at søge den kommune, hvor de lovligt har bopæl, om 

at blive optaget på valglisten.
21

 

Fristen gælder de herboende EU-borgere, der lovligt har bopæl i Danmark 

uden at være bopælsregistreret i CPR, og som: 

– senest søndag den 14. april 2019 er flyttet til Danmark, og 

– senest søndag den 14. april 2019 har erhvervet statsborgerskab i et af 

de øvrige EU-lande. 

                                                             
16 Cirkulære nr. 54 af 8. maj 2001 om brevstemmeprotokollers indhold og udformning. 
17 Europa-Parlamentsvalglovens § 26, stk. 6, jf. folketingsvalglovens § 64, stk. 3. 
18 Europa-Parlamentsvalglovens § 26, stk. 6, jf. folketingsvalglovens § 64, stk. 2. 
19 § 2, stk. 2, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 1254 af 31. oktober 2018 om optagelse på valglisten til Europa-
Parlamentsvalget den 26. maj 2019 af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige 
medlemsstater i Den Europæiske Union. 
20 § 4, stk. 1, jf. dog stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 127 af 1. februar 2019 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. 
21 § 4, stk. 1, jf. dog stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 157 af 20. februar 2019 om optagelse på valglisten til 
Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, 
der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeri-
ets protokol. 
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Bemærk, at ansøgningsfristen rykkes til mandag den 29. april 2019 henholdsvis 

fredag den 10. maj 2019 for visse herboende EU-borgere, se nærmere nedenfor 

under de nævnte datoer. 

Søndag den 28. april 2019 

(4 uger før valgdagen) 

1) - Kl. 12 denne dag er sidste frist for indlevering af kandidatlister til Øko-

nomi- og Indenrigsministeriet.
22

 

2) - Kl. 12 denne dag er sidste frist for tilbagetrækning af kandidatlister over 

for Økonomi- og Indenrigsministeriet.
23

 

3) - Kl. 12 denne dag er sidste frist for indlevering af anmeldelser om valg-

forbund til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
24

 

4) Kandidater til valget, der har valgret til Europa-Parlamentet, skal opfylde 

valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen denne dag.
25

 

5) Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan fra og med denne dag indgi-

ves til opholdskommunen.
26

 

6) Ansøgning om at afgive stemme på valgdagen på et andet afstemningssted 

i bopælskommunen som følge af vælgerens handicap eller nedsatte førlig-

hed kan fra og med denne dag indgives til bopælskommunen.
27

 

7) Sidste frist for kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til valgbestyrel-

sen.
28

 

8) Kommunalbestyrelsen skal vælge valgstyrere og tilforordnede vælgere i 

passende tid før valgdagen.
29

 

9) Kommunalbestyrelsen indrykker annoncer i de stedlige dagblade eller lo-

kalaviser om brevstemmeafgivning på et passende tidspunkt i forhold til, 

hvornår brevstemmeafgivning i vælgerens hjem kan begynde.
30

 

Mandag den 29. april 2019 og snarest muligt derefter 

(Dagen efter 4 uger før valgdagen) 

1) Økonomi- og Indenrigsministeriet bekendtgør i Statstidende, hvilke kandi-

datlister ministeriet har godkendt, hvilke bogstavbetegnelser de har fået 

tildelt, samt hvilke af kandidatlisterne der har indgået valgforbund.
31

 

2) Økonomi- og Indenrigsministeriet sender fortegnelser over de godkendte 

kandidatlister, herunder navnene på de godkendte kandidater, de tildelte 

bogstavbetegnelser og de anmeldte valgforbund, til valgbestyrelserne
32

 og 

til kommunalbestyrelser m.fl. til brug for brevstemmeafgivningen. Udsen-

delsen sker senest 3 uger før valgdagen, dvs. senest søndag den 5. maj 

2019. 

                                                             
22 Europa-Parlamentsvalglovens § 19, stk. 1, 1. pkt. 
23 Europa-Parlamentsvalglovens § 20, stk. 3. 
24 Europa-Parlamentsvalglovens § 21, jf. § 19, stk. 1, 1. pkt. 
25 Europa-Parlamentsvalglovens § 6, stk. 1. 
26 § 4, stk. 1, 4. pkt., i bekendtgørelse nr. 1138 af 18. oktober 2017 om brevstemmeafgivning i vælgerens 
hjem. 
27 Europa-Parlamentsvalglovens § 25, stk. 2, 3. pkt. 
28 Europa-Parlamentsvalglovens § 16, stk. 1, 2. pkt. 
29 Europa-Parlamentsvalglovens § 16, stk. 1. 
30 § 3, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1138 af 18. oktober 2017 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem. 
31 Europa-Parlamentsvalglovens § 24, stk. 1. 
32 Europa-Parlamentsvalglovens § 24, stk. 3. 
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3) Sidste frist for visse EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR, til at ind-

give ansøgning om optagelse på valglisten med virkning for Europa-

Parlamentsvalget den 26. maj 2019. Ansøgningen skal indgives til bopæls-

kommunen.
33

  

 

Fristen gælder for de EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR, og som i 

perioden fra og med mandag den 15. april 2019 til og med tirsdag den 23. 

april 2019 enten: 

– er flyttet til Danmark, 

– har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen eller 

– har erhvervet statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande uden samti-

dig at have dansk statsborgerskab. 

4) Sidste frist for visse herboende EU-borgere, der lovligt har bopæl i Dan-

mark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsmi-

nisteriets protokol, til at søge den kommune, hvor de lovligt har bopæl, om 

at blive optaget på valglisten.
34

  

 

Fristen gælder for de herboende EU-borgere, der lovligt har bopæl i Dan-

mark uden at være bopælsregistreret, og som inden for perioden fra og 

med mandag den 15. april 2019 til og med tirsdag den 23. april 2019 en-

ten: 

– er flyttet til Danmark eller 

– har erhvervet statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande uden samti-

dig at have dansk statsborgerskab. 

Onsdag den 1. maj 2019 

Sidste frist for ansøgning om optagelse på valglisten af visse herboende EU-

borgere (statsborgere i et af de øvrige EU-medlemslande), der er registreret i 

Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.). Fristen gælder for EU-

borgere, der senest den 1. maj 2019 er registreret i Udenrigsministeriets proto-

kol og i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne i Europa-Parlamentsvalglovens § 

3, stk. 1, nr. 3, bortset fra aldersbetingelsen. Ansøgning skal indgives til den 

kommune, hvor ansøgeren har sin private bolig (adresse).
35

 

Bemærk, at ansøgningsfristen rykkes til fredag den 10. maj 2019 for visse her-

boende EU-borgere registreret i Udenrigsministeriets protokol, se nærmere 

nedenfor under den nævnte dato. 

                                                             
33 § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 127 af 1. februar 2019 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. 
34 § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 157 af 20. februar 2019 om optagelse på valglisten til Europa-
Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der 
lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets 
protokol. 
35 § 2, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 279 af 13. april 2018 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i 
Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsmi-
nisteriets protokol (EU-diplomater). 
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Lørdag den 4. maj 2019 

(4. lørdag før valgdagen) 

Fra kl. 12.00 denne dag kan der uden tilladelse fra vejmyndigheden ske op-

hængning af valgplakater på højst 0,8 m2 på offentlige veje og private fælles-

veje i byer og bymæssige områder.
36

 De nærmere regler herom i vejlovgivnin-

gen skal iagttages. 

Søndag den 5. maj 2019 

(3 uger før valgdagen) 

Brevstemmeafgivning kan begynde på sygehuse, i visse boformer og boliger 

efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder plejehjem m.v. og i 

ældreboliger, i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, i vælgerens hjem, på 

afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, 

samt på danske havanlæg på dansk område.
37

 

Alle lørdage inden for 3 uger før valgdagen 

Det vil være hensigtsmæssigt at holde mindst ét sted i kommunen, hvor enhver 

vælger kan brevstemme, åbent for brevstemmeafgivning i mindst nogle timer. 

Det vil i øvrigt være hensigtsmæssigt at holde også evt. øvrige steder i kom-

munen, hvor der kan brevstemmes, åbent for brevstemmeafgivning nogle timer 

den sidste lørdag før fristens udløb. 

Onsdag den 8. maj 2019 

(18 dage før valgdagen) 

Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende 

afstemningsområder (valgdistrikter) til DAGI (Danmarks Administrative Geo-

grafiske Inddeling). 

Fredag den 10. maj 2019 

(16 dage før valgdagen) 

Da 15.-dagen før valgdagen er en lørdag, rykkes de skæringsdatoer og sidste 

frister, der er nævnt nedenfor under 1-17, frem til hverdagen umiddelbart før, 

dvs. fredag den 10. maj 2019. 15.-dagsvalglisten betegnes derfor i det følgende 

som 16.-dagsvalglisten. 

1) Sidste frist for visse EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR, til at ind-

give ansøgning om optagelse på valglisten med virkning for Europa-

Parlamentsvalget den 26. maj 2019. Ansøgningen skal indgives til bopæls-

kommunen. Fristen gælder for EU-borgere, der i perioden fra og med ons-

dag den 24. april 2019 til og med fredag den 10. maj 2019 ændrer status 

fra at have dansk statsborgerskab og fast bopæl i Danmark til at have 

                                                             
36 § 84, stk. 1, 1. pkt., i lov om offentlige veje m.v. og § 66 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om private fællesveje. 
37 Europa-Parlamentsvalglovens § 26, stk. 1, jf. folketingsvalglovens § 56, stk. 1, og § 58, stk. 4. 
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statsborgerskab i et andet EU-land (uden at have beholdt sit danske stats-

borgerskab) og fortsat have fast bopæl i Danmark.
38

 

2) Sidste frist for visse herboende EU-borgere, der lovligt har bopæl i Dan-

mark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsmi-

nisteriets protokol, til at søge den kommune, hvor de pågældende lovligt 

har bopæl, om at blive optaget på valglisten. Fristen gælder for personer, 

der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR, og 

som hidtil har haft dansk indfødsret, men som i perioden fra og med ons-

dag den 24. april 2019 til og med fredag den 10. maj 2019 har ændret sta-

tus til at være statsborger i et af de øvrige EU-lande.
39

 

3) - Kl. 12 denne dag er sidste frist for visse herboende EU-borgere registre-

ret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.) til at søge kom-

munalbestyrelsen i den kommune, hvor de pågældende har deres private 

bolig (adresse), om at blive optaget på valglisten. Fristen gælder for herbo-

ende EU-borgere, der i perioden fra og med den 24. april 2019 til og med 

den 10. maj 2019 bliver registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-

diplomater m.fl.) eller i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne i Europa-

Parlamentsvalglovens § 3, stk. 1, nr. 3, bortset fra aldersbetingelsen. An-

søgning skal indgives til den kommune, hvor ansøgeren har sin private bo-

lig (adresse).
40

 

4) Sidste frist for herboende EU-borgere til at anmode den kommune, hvor 

vedkommende er bopælsregistreret i CPR, lovligt har bopæl uden at være 

bopælsregistreret i CPR eller har sin private bolig (adresse), om at blive 

slettet af valglisten med virkning for Europa-Parlamentsvalget i 2019.
41

 

5) Sidste frist for kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse på valgli-

sten med virkning for Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 af EU-

borgere, der er bopælsregistreret i CPR.
42

 

6) Sidste frist for kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse på valgli-

sten af EU-borgere, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopæls-

registreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol.
43

 

7) Sidste frist for kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse på valgli-

sten af EU-borgere registreret i Udenrigsministeriets protokol.
44

 

                                                             
38 § 4, stk.3, i bekendtgørelse nr. 127 af 1. februar 2019 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. 
39 § 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 157 af 20. februar 2019 om optagelse på valglisten til Europa-
Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der 
lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets 
protokol. 
40 § 2, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 279 af 13. april 2018 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg 
i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigs-
ministeriets protokol (EU-diplomater). 
41 § 19, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 127 af 1. februar 2019 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, § 15, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 157 af 20. februar 2019 om optagelse på valglisten 
til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske 
Union, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsmi-
nisteriets protokol, og § 11, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 279 af 13. april 2018 om optagelse på valglisten til 
Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union 
registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater). 
42 § 11 i bekendtgørelse nr. 127 af 1. februar 2019 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. 
43 § 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 157 af 20. februar 2019 om optagelse på valglisten til Europa-
Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der 
lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets 
protokol. 
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8) Sidste frist for Københavns Kommunes afgørelser om optagelse af EU-

bosatte danske statsborgere på en særlig valgliste i Københavns Kommune 

(Københavnervalglisten).
45

 

9) Skæringsdato for optagelse af tilflyttere fra en anden kommune på valgli-

sten, såfremt de senest denne dag er flyttet til kommunen og har anmeldt 

flytningen til tilflytningskommunen. Vælgere, der flytter senere end denne 

dag, eller som senere end denne dag har anmeldt flytning, skal forblive op-

taget på valglisten under den hidtidige bopæl.
46

 

10) Skæringsdato for optagelse af personer, der senest denne dag er flyttet 

inden for kommunen, og som senest denne dag har anmeldt flytningen til 

kommunen, på valglisten under den nye bopæl. Vælgere, der flytter senere 

end denne dag, eller som senere end denne dag har anmeldt flytning, skal 

forblive optaget på valglisten under den hidtidige bopæl.
47

 

11) - Kl. 18 denne dag er skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberet-

ninger til CPR af: 

- anmeldelser om flytning, herunder tilflytning fra Færøerne, Grønland 

eller udlandet, 

- erhvervelse eller fortabelse af dansk indfødsret, 

- fortabelse af statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande uden erhvervel-

se af statsborgerskab i et andet af de øvrige EU-lande samt 

- dødsfald i de særlige tilfælde, hvor dødsfald indberettes af kommunal-

bestyrelsen og ikke af sognemyndigheden. 

Indberetningerne til CPR sker til brug for den maskinelle udskrivning af en 

valgliste over de vælgere, der denne dag er registreret i CPR med adresse i 

kommunen (16.-dagsvalglisten). 

12) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetning til CPR af: 

– de afgørelser om optagelse på valglisten, der er nævnt ovenfor under 5) 

og 8), samt 

– de anmodninger om at blive slettet af valglisten, der er nævnt ovenfor 

under 4), for så vidt angår EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR. 

Indberetningerne sker til brug for den maskinelle udskrivning af 16.-

dagsvalglisten. 

13) Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrøren-

de afstemningssteder til kommunens databehandler (KMD eller anden). 

14) Sidste frist for, at en EU-borger, der lovligt har bopæl i Danmark uden at 

være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets proto-

kol, og som er optaget på valglisten i fraflytningskommunen og flyttet til 

en anden kommune, kan blive optaget på valglisten i tilflytningskommu-

nen. Den pågældende skal senest denne dag give tilflytningskommunen 

                                                                                                                                                                 

44 § 1 og § 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 279 af 13. april 2018 om optagelse på valglisten til Europa-
Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registre-
ret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater). 
45 § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1254 af 31. oktober 2018 om optagelse på valglisten til Europa-
Parlamentsvalget den 26. maj 2019 af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige 
medlemsstater i Den Europæiske Union. 
46 Europa-Parlamentsvalglovens § 14, stk. 2, 1. pkt., og § 14 a, stk. 2, jf. folketingsvalglovens § 18, stk. 2, 1. 
pkt., og stk. 4 og 7. 
47 Europa-Parlamentsvalglovens § 14, stk. 2, 1. pkt., og § 14 a, stk. 2, jf. folketingsvalglovens § 18, stk. 3, 4 og 
7. 
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meddelelse om flytningen. Tilflytningskommunen giver senest denne dag 

fraflytningskommunen meddelelse om, at den pågældende er optaget på 

valglisten. Fraflytningskommunen skal herefter slette den pågældende af 

valglisten i fraflytningskommunen.
48

 

15) Sidste frist for, at en EU-borger registreret i Udenrigsministeriets protokol 

(EU-diplomat m.fl.), som er optaget på valglisten i fraflytningskommunen 

og flyttet til en anden kommune, kan blive optaget på valglisten i tilflyt-

ningskommunen. Den pågældende skal senest denne dag give tilflytnings-

kommunen meddelelse om flytningen. Tilflytningskommunen giver senest 

denne dag fraflytningskommunen meddelelse om, at den pågældende er 

optaget på valglisten. Fraflytningskommunen skal herefter slette den på-

gældende af valglisten i fraflytningskommunen.
49

 

16) Sidste frist for kommunernes manuelle udarbejdelse af en valgliste over 

EU-borgere, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være bopælsregistre-

ret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol, i kommunen 

med valgret efter Europa-Parlamentsvalglovens § 3, stk. 1, nr. 3. På valgli-

sten optages de EU-borgere, der lovligt har bopæl i Danmark uden at være 

bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol, 

og som kommunen har truffet afgørelse om skal optages på valglisten. Fra 

valglisten slettes de EU-borgere, som anmoder om at blive slettet af valgli-

sten, eller som ikke længere opfylder valgretsbetingelserne.
50

 

17) Sidste frist for kommunernes manuelle udarbejdelse af en valgliste over 

EU-borgere registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater 

m.fl.) i kommunen med valgret efter Europa-Parlamentsvalglovens § 3, 

stk. 1, nr. 3. På valglisten optages EU-borgere registreret i Udenrigsmini-

steriets protokol (EU-diplomater m.fl.), som kommunen har truffet afgø-

relse om skal optages på valglisten, samt EU-borgere registreret i Uden-

rigsministeriets protokol (EU-diplomater m.fl.), som efter Europa-

Parlamentsvalglovens § 14 a, stk. 2, automatisk optages på valglisten. Fra 

valglisten slettes EU-borgere registreret i Udenrigsministeriets protokol 

(EU-diplomater m.fl.), som anmoder om at blive slettet af valglisten, eller 

som ikke længere opfylder valgretsbetingelserne.
51

  

18) Seneste tidspunkt for Økonomi- og Indenrigsministeriets udsendelse til 

valgbestyrelserne af filer til stemmesedler og opslag.
52

 

Tirsdag den 14. maj 2019 

(12 dage før valgdagen) 

Kl. 18 denne dag er sidste frist for at ansøge opholdskommunen om at brev-

stemme i hjemmet, medmindre kommunalbestyrelsen har fastsat en senere 

frist. Den seneste frist for ansøgning, som kommunen kan fastsætte, er torsda-

                                                             
48 § 16 i bekendtgørelse nr. 157 af 20. februar 2019 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i 
Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der lovligt har bopæl i 
Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol. 
49 § 12 i bekendtgørelse nr. 279 af 13. april 2018 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i 
Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsmi-
nisteriets protokol (EU-diplomater). 
50 § 17 i bekendtgørelse nr. 157 af 20. februar 2019 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i 
Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der lovligt har bopæl i 
Danmark uden at være bopælsregistreret i CPR eller registreret i Udenrigsministeriets protokol. 
51 § 13 i bekendtgørelse nr. 279 af 13. april 2019 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i 
Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsmi-
nisteriets protokol (EU-diplomater). 
52 § 13 i bekendtgørelse nr. 1122 af 15. oktober 2014 om stemmesedler til brug ved Europa-Parlamentsvalg. 
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gen før valgdagen.
53

 Med henblik på at kunne modtage ansøgninger om at 

brevstemme i eget hjem skal kommunen holde åbent mindst ét sted i kommu-

nen i mindst nogle timer umiddelbart inden kl. 18, medmindre kommunalbesty-

relsen har fastsat en senere frist. 

Torsdag den 16. maj 2019 

(10 dage før valgdagen) 

1) Økonomi- og Indenrigsministeriet bekendtgør senest denne dag i landets 

dagblade og på ministeriets hjemmeside:
54

 

- dag og tid for afstemningen, 

- at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne, samt 

- at indsigelser om manglende modtagelse af valgkort eller modta-

gelse af valgkort med fejlagtigt indhold skal fremsættes over for 

kommunalbestyrelsen. 

Da 7.-dagen før valgdagen er en søndag, rykkes de skæringsdatoer og sidste 

frister, der er nævnt under nr. 2)-5) nedenfor, frem til hverdagen umiddelbart 

før, som ikke er en lørdag. Da 8.-dagen før valgdagen er en lørdag, rykkes den 

frist, der er nævnt under nr. 6) nedenfor, endvidere frem til hverdagen umid-

delbart før, som ikke er en lørdag. Da fredag den 17. maj 2019 er en helligdag 

(St. Bededag), rykkes de skæringsdatoer og sidste frister, der er nævnt under 

nr. 2)-6) nedenfor, frem til torsdag den 16. maj 2019. 

2) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af: 

- anmeldelser om tilflytning fra Færøerne, Grønland eller udlandet, 

- erhvervelse af dansk indfødsret samt 

- dødsfald i de særlige tilfælde, hvor dødsfald indberettes af kommu-

nalbestyrelsen og ikke af sognemyndigheden. 

Indberetningerne sker til brug for den maskinelle udskrivning af en særlig valg-

liste over de vælgere, der ikke er optaget på 16.-dagsvalglisten, men som se-

nest 10 dage før valgdagen er flyttet til kommunen fra Færøerne, Grønland 

eller udlandet eller har fået dansk indfødsret (Udlandstilflyttervalglisten). 

3) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af afgørel-

ser om optagelse på valglisten af personer, der har valgret til Folketinget 

uanset udlandsophold, til brug for den maskinelle udskrivning af en særlig 

valgliste over disse vælgere (Udlandsdanskervalglisten). 

4) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af afgørel-

ser om optagelse på valglisten af personer, der har valgret til Europa-

Parlamentsvalg uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem 

af den Europæiske Union (et tredjeland), på Færøerne eller i Grønland 

(Nordatlant- og tredjelandsvalglisterne), jf. Europa-Parlamentsvalglovens 

§§ 3 a henholdsvis 3 b. 

Det vil være hensigtsmæssigt, at modtagne ansøgninger om optagelse på valg-

listen af personer, der har valgret til Folketinget uanset udlandsophold, behand-

les senest denne dag af hensyn til fristen for den maskinelle optagelse på Ud-

                                                             
53 Europa-Parlamentsvalglovens § 26, stk. 1, jf. folketingsvalglovens § 54, stk. 4. 
54 Europa-Parlamentsvalglovens § 15, stk. 2, jf. folketingsvalglovens § 21. 
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landsdanskervalglisten. Tilsvarende gælder for Københavns Kommune i for-

hold til ansøgninger om optagelse på Nordatlant- og tredjelandsvalglisterne.  

5) Skæringsdato for den maskinelle udskrivning af Udlandstilflyttervalgli-

sten, Udlandsdanskervalglisten, Københavnervalglisten og Nordatlant- og 

tredjelandsvalglisterne. 

6) Kl. 12 denne dag er sidste frist for at ansøge bopælskommunen om at af-

give stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i bopælskommunen 

som følge af vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.
55

 

Lørdag den 18. maj 2019 

(8 dage før valgdagen) 

Kommunalbestyrelsen skal have modtaget den maskinelt udskrevne 16.-

dagsvalgliste. Kommunalbestyrelsen skal også have modtaget de maskinelt 

udskrevne valgkort for vælgere optaget på 16.-dagsvalglisten, hvis det er 

kommunalbestyrelsen og ikke kommunens databehandler, der afleverer valg-

kortene til postbesørgelse. 

Kommunalbestyrelsen sørger for at rette disse valglister manuelt i nødvendigt 

omfang frem til valgdagen. 

Kommunen efterser sin postkasse og elektroniske post og behandler de mod-

tagne anmeldelser om tilflytning fra Færøerne, Grønland og udlandet og de 

modtagne ansøgninger om optagelse på valglisten fra udlandsdanskere i hen-

hold til folketingsvalglovens § 2 (Udlandsdanskervalglisten) senest dagen efter 

(7 dage før valgdagen). Tilsvarende gælder for Københavns Kommune i for-

hold til ansøgninger om optagelse på valglisten i henhold til Europa-

Parlamentsvalglovens §§ 3 a og 3 b (Nordatlant- og tredjelandsvalglisten). 

Perioden fra lørdag den 18. maj 2019 til torsdag den 23. maj 2019 

Brevstemmer, der bliver afgivet i perioden fra og med den 18. maj 2019 til og 

med den 23. maj 2019, og som skal sendes til en anden kommune, kan samles 

til bunke ét sted i afsenderkommunen med henblik på samlet afhentning af 

brevstemmerne i henhold til KL’s særaftale med PostNord. 

Søndag den 19. maj 2019 

(7 dage før valgdagen) 

1) Maskinelt udskrevne valgkort vedrørende vælgere, der er optaget på 

den maskinelt udskrevne 16.-dagsvalgliste, skal senest denne dag være 

afleveret til postbesørgelse enten af kommunalbestyrelsen eller af 

kommunens databehandler. 

2) Skæringsdato for optagelse på valglisten (Udlandstilflyttervalglisten) af 

vælgere, der flytter til Danmark fra Færøerne, Grønland eller udlandet 

og senest denne dag har anmeldt flytning til tilflytningskommunen.
56

 

Vælgere, der er tilflyttet fra Færøerne, Grønland eller udlandet, og som 

                                                             
55 Europa-Parlamentsvalglovens § 25, stk. 2, 2. pkt., jf. folketingsvalglovens § 47 a, stk. 2. 
56 Europa-Parlamentsvalglovens § 14, stk. 2, og § 14 a, stk. 2, jf. folketingsvalglovens § 18, stk. 6, 1. pkt. 
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ikke er optaget på den maskinelt udskrevne Udlandstilflyttervalgliste, 

optages manuelt på valglisten af vedkommende kommunalbestyrelse. 

3) Personer, der har valgret til Folketinget uanset udlandsophold, jf. folke-

tingsvalglovens § 2, og som i forbindelse med udlandsopholdet er regi-

streret i CPR som udrejst, skal optages på valglisten (Udlandsdansker-

valglisten), hvis kommunalbestyrelsen eller Valgnævnet senest denne 

dag har truffet afgørelse herom.
57

 

4) Personer, der har valgret til Europa-Parlamentsvalget uanset ophold på 

Færøerne eller i Grønland, jf. Europa-Parlamentsvalglovens § 3 a, skal 

optages på valglisten (Nordatlantvalglisten), hvis Københavns Kom-

mune senest denne dag har truffet afgørelse herom.
58

 

5) Personer, der har valgret til Europa-Parlamentsvalget uanset ophold i et 

land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tred-

jeland), jf. Europa-Parlamentsvalglovens § 3 b, skal optages på valgli-

sten (Tredjelandsvalglisten), hvis Københavns Kommune senest denne 

dag har truffet afgørelse herom.
59

 

6) De under nr. 2)-5) nævnte vælgere skal optages manuelt på valglisten, 

hvis de ikke er optaget på de maskinelt udskrevne valglister, hvis skæ-

ringsdato er torsdag den 16. maj 2019, se ovenfor. 

Kommunen efterser sin postkasse og elektroniske post denne dag for samme 

dag at behandle de anmeldelser om tilflytning fra Færøerne, Grønland eller 

udlandet (pkt. 2) og de ansøgninger om optagelse på valglisten fra udlandsdan-

skere i henhold til folketingsvalglovens § 2 (pkt. 3), som kommunen har mod-

taget senest denne dag. Tilsvarende gælder for Københavns Kommune i for-

hold til ansøgninger om optagelse på valglisten fra udlandsdanskere i henhold 

til Europa-Parlamentsvalglovens §§ 3 a og 3 b (pkt. 4 og 5). 

Med henblik på kommunens behandling af anmeldelser om tilflytning fra Fæ-

røerne, Grønland og udlandet samt behandling af de ovenfor nævnte ansøgnin-

ger om optagelse på valglisten skal kommunen sørge for den nødvendige be-

manding hertil inden for almindelig arbejdstid (dvs. kl. 10-15), uanset at 7.-

dagen før valgdagen er en søndag.  

Mandag den 20. maj 2019 – søndag den 26. maj 2019 

(6 dage før valgdagen og frem til valgdagen) 

Kommunen retter fejl frem til valgdagen ved udfærdigelse af nye valgkort og 

ved manuelle rettelser i valglisten.
60

 

Til og med valgdagen retter kommunen valglisten manuelt, hvis kommunen 

modtager meddelelse om, at en vælger er fraflyttet til udlandet, har erhvervet 

eller fortabt dansk indfødsret eller er afgået ved døden.
61

 

                                                             
57 Europa-Parlamentsvalglovens § 14, stk. 2, jf. folketingsvalglovens § 18, stk. 6, 2. pkt. 
58 § 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2019 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg 
og visse folkeafstemninger af personer, der har valgret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er 
medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), på Færøerne eller i Grønland. 
59 § 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2019 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg 
og visse folkeafstemninger af personer, der har valgret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er 
medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), på Færøerne eller i Grønland. 
60 Europa-Parlamentsvalglovens § 14, stk. 2, og § 14 a, stk. 2, jf. folketingsvalglovens § 22, stk. 1. 
61 Europa-Parlamentsvalglovens § 14, stk. 2, og § 14 a, stk. 2, jf. folketingsvalglovens § 22, stk. 2. 
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Mandag den 20. maj 2019 

(6 dage før valgdagen) 

Kommunens databehandler skal aflevere de maskinelt udskrevne valgkort til 

postbesørgelse som Quickbrev for de vælgere, der er optaget på den maskinelt 

udskrevne Udlandstilflyttervalgliste (dvs. vælgere tilflyttet fra Færøerne, Grøn-

land eller udlandet). 

Tirsdag den 21. maj 2019 

(5 dage før valgdagen) 

1) Vælgerne skal have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort. 

2) Kommunalbestyrelsen skal have modtaget den maskinelt udskrevne Ud-

landstilflyttervalgliste og Udlandsdanskervalgliste. 

3) Kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune skal have modtaget den 

maskinelt udskrevne særlige valgliste over EU-bosatte danske statsborgere 

(Københavnervalglisten). 

4) Kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune skal have modtaget den 

maskinelt udskrevne særlige valgliste over personer, der har valgret til Eu-

ropa-Parlamentsvalg uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er 

medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), på Færøerne eller i Grøn-

land (Nordatlant- og tredjelandsvalglisterne). 

Kommunalbestyrelsen sørger for at rette disse valglister manuelt i nødvendigt 

omfang frem til valgdagen. 

Torsdag den 23. maj 2019 

(Tredjesidste hverdag inkl. lørdag før valgdagen) 

Sidste dag for brevstemmeafgivning i Danmark, herunder på danske havanlæg 

på dansk område.
62

 

Kommunalbestyrelsen skal på mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver 

vælger kan brevstemme, holde åbent for brevstemmeafgivning som minimum i 

tidsrummet kl. 9-16.
63

 

Det vil i øvrigt være hensigtsmæssigt at holde også evt. øvrige steder i kom-

munen, hvor enhver vælger kan brevstemme, åbent for brevstemmeafgivning 

den pågældende dag. 

PostNord afhenter mellemkommunale brevstemmer afgivet fra 18.-23. maj 

2019 i alle kommuner. 

Fredag den 24. maj 2019  

PostNord leverer mellemkommunale brevstemmer afgivet fra 18.-23. maj 2019 

til alle kommuner. KL giver nærmere information til kommunerne herom. 

 

                                                             
62 Europa-Parlamentsvalglovens § 26, stk. 1 og 2, jf. folketingsvalglovens § 56, stk. 1, og 58, stk. 4. 
63 Europa-Parlamentsvalglovens § 26, stk. 1 og 2, jf. folketingsvalglovens § 56, stk. 2. 



 

 16 

Fredag den 24. maj 2019 og lørdag den 25. maj 2019 

(1-2 dage før valgdagen) 

Valgstyrerne kan om nødvendigt 1 eller 2 dage før valgdagen begynde at un-

dersøge, om brevstemmerne kan komme i betragtning. Undersøgelsen skal 

være færdig, inden afstemningen begynder kl. 9 på valgdagen.
64

 

For at komme i betragtning skal brevstemmerne være modtaget af valgstyrerne, 

inden afstemningen begynder kl. 9 på valgdagen.
65

 

Kommunen skal afhente post og efterse sin postkasse denne dag for at sikre, at 

brevstemmer kan afleveres rettidigt til vedkommende valgstyrere.  

Valgbestyrelsen skal aflevere stemmesedler og opslag til kommunalbestyrelsen 

i god tid, inden afstemningen begynder på valgdagen.
66

 

Søndag den 26. maj 2019 

(Valgdagen) 

Afstemning foregår kl. 9-20.
67

  

Kommunen skal, inden afstemningen begynder kl. 9, som udgangspunkt afhen-

te post og efterse sin postkasse for at sikre, at eventuelle sent fremkomne brev-

stemmer kan afleveres rettidigt til vedkommende valgstyrere på de enkelte af-

stemningssteder.  

Stemmeoptælling foretages på afstemningsstederne umiddelbart efter afstem-

ningens afslutning.
68

 Resultatet indberettes til valgbestyrelsen, der indberetter 

til Danmarks Statistik.
69

 

Mandag den 27. maj 2019 

(Fintællingsdagen – dagen efter valgdagen) 

Kommunalbestyrelsen sørger for, at afstemningsbøgerne, de benyttede valgli-

ster og valgkort samt stemmesedlerne og brevstemmematerialet er til stede ved 

fintællingen.
70

 Valgbestyrelsen foretager senest dagen efter valgdagen fintæl-

ling for hvert afstemningsområde for sig og herefter for hele opstillingskredsen 

under ét,
71

 udarbejder valgbog,
72

 indberetter resultatet til Danmarks Statistik og 

afsender samme dag i elektronisk form en attesteret kopi af valgbogen med 

bilag til Økonomi- og Indenrigsministeriet og en attesteret kopi af valgbogen 

med bilag til Danmarks Statistik. Valgbestyrelsen sender samtidig som Quick-

brev to ubrugte annullerede stemmesedler til Økonomi- og Indenrigsministeri-

et.
73

 På de ubrugte stemmesedler skrives »ANNULLERET«. 

                                                             
64 Europa-Parlamentsvalglovens § 26, stk. 6, jf. folketingsvalglovens § 65. 
65 Europa-Parlamentsvalglovens § 26, stk. 6, jf. folketingsvalglovens § 66, stk. 3. 
66 Europa-Parlamentsvalglovens § 17, stk. 2, jf. folketingsvalglovens § 23, stk. 2. 
67 Europa-Parlamentsvalglovens § 25, stk. 1, jf. folketingsvalglovens § 46, stk. 1. 
68 Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse herom som meddelt ved brev af 5. oktober 2018. 
69 Europa-Parlamentsvalglovens § 30, stk. 3 og 4. 
70 Europa-Parlamentsvalglovens § 28, stk. 2, jf. folketingsvalglovens § 72, stk. 2. 
71 Europa-Parlamentsvalglovens § 28, stk. 2, jf. folketingsvalglovens § 72, stk. 1. 
72 Europa-Parlamentsvalglovens § 28, stk. 2, jf. folketingsvalglovens §§ 73 og 74. 
73 Europa-Parlamentsvalglovens § 28, stk. 2, jf. folketingsvalglovens § 74, stk. 3. 
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Søndag den 2. juni 2019 

(Ugedagen efter valgdagen) 

Sidste frist for at klage over valget. Klager skal stiles til Folketinget og sendes 

til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
74

 

Når Folketinget endeligt har afgjort eventuelle klager over valget - hvilket 

sædvanligvis sker inden den 1. juli - tilintetgøres stemmesedler, valglister og 

valgkort samt brevstemmemateriale.
75

 Økonomi- og Indenrigsministeriet giver 

kommunerne besked herom. 

Mandag den 3. juni 2019 

(8 dage efter valgdagen) 

Valgplakater, der efter vejlovgivningens regler er ophængt uden tilladelse fra 

vejmyndigheden, skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.
76

 

                                                             
74 Europa-Parlamentsvalglovens § 38. 
75 Europa-Parlamentsvalglovens § 44, jf. folketingsvalglovens § 104, stk. 3. 
76 Vejlovens § 84, stk. 1, og privatvejslovens § 66 a, stk. 1. 
 


