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Søndag den 26. maj 2019 afholdes der valg af danske medlemmer til EuropaParlamentet.
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Dette brev omhandler håndteringen af særlige postforsendelser i forbindelse med
Europa-Parlamentsvalget. Det drejer sig dels om valgkort, der udsendes til alle
vælgere, dels om brevstemmer, der sendes i stort antal til kommunerne fra andre
kommuner, udlandet, hospitaler, Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse m.v.
1. Valgkort
Alle vælgere skal forud for Europa-Parlamentsvalget have tilsendt et valgkort.
Kommunalbestyrelserne eller KMD A/S (og Strålfors i Aarhus Kommune) afleverer
senest søndag den 19. maj 2019 valgkortene til postbesørgelse.
Valgkortene skal normalt være fremme hos vælgerne senest tirsdag den 21.
maj 2019. 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
Europa-Parlamentsvalget, at valgkort er fremme hos vælgerne senest den 21. maj
2019, skal ministeriet på vanlig vis anmode om, at PostNord tager skridt til så vidt
muligt at sikre, at valgkort postbesørges uden forsinkelse.
Bemærk, at KMD A/S og Strålfors A/S, der håndterer fremstillingen og
postbesørgelsen af valgkort for kommunerne, sender valgkortene lagt i standard C5rudekuverter, der på forsiden er mærket med ordet ”Valgkort” påført i nederste
venstre hjørne.
2. Brevstemmer
I forbindelse med Europa-Parlamentsvalget sendes endvidere et betydeligt antal
brevstemmer.
Her i landet kan der brevstemmes fra og med søndag den 14. april 2019 på de
steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme. På sygehuse, i visse
boformer (pleje- og ældreboliger), i borgerens hjem og i Kriminalforsorgens fængsler

og arresthuse kan der stemmes fra og med søndag den 5. maj 2019. Vælgere i udlandet
har dog kunnet stemme fra og med tirsdag den 26. februar 2019.
Det må forventes, at antallet af brevstemmer vil stige frem mod valgdagen søndag den
26. maj 2019.
Brevstemmerne til Europa-Parlamentsvalget sendes enkeltvis enten i en grøn
yderkuvert eller i en særlig gulbrun eller hvid yderrudekuvert. Den grønne yderkuvert
er på forsiden påtrykt, at den indeholder en stemmeseddel til Europa-Parlamentsvalg.
Den gulbrune eller hvide yderkuvert er påtrykt, at den indeholder en stemmeseddel,
evt. med håndskreven tilføjelse af ”Til Europa-Parlamentsvalg”, og er en rudekuvert
med rude både på forsiden og bagsiden.
Kopi af de nævnte yderkuverter vedhæftes.
Sidste dag for brevstemmeafgivning i Danmark er torsdag den 23. maj 2019.
En brevstemme skal for at komme i betragtning være afleveret til valgstyrerne på
vedkommende afstemningssted, inden afstemningen begynder kl. 9 på valgdagen.
Brevstemmerne skal så vidt muligt derfor senest være afleveret til
kommunerne med posten fredag den 24. maj 2019.
Ministeriet skal derfor ligeledes anmode PostNord om at tage de nødvendige skridt til
at sikre, at brevstemmer postbesørges uden forsinkelse.
Særligt om brevstemmer stilet til Københavns Kommune:
Ved hvert valg/folkeafstemning forekommer det erfaringsmæssigt, at nogle af
brevstemmerne til Københavns Kommune ikke er påført korrekt adresse, herunder
postnummer. Det medfører ofte forsinkelse med postbesørgelsen.
Korrekt adresse er:
Gyldenløvesgade 11, 2. sal.
1600 København V
Ministeriet skal derfor anmode PostNord om at træffe de fornødne særlige
foranstaltninger til at sikre, at alle brevstemmer stilet til Københavns Kommune
afleveres på ovenfor nævnte korrekte adresse uden forsinkelse.
Bemærk, at brevstemmer IKKE må afleveres på Jobcenter København i Nyropsgade 41
A-43, 1602 København V, eller på adressen Nyropsgade 1, 1602 København V, hvor
brevstemmer tidligere har skullet afleveres.
Ministeriet er bekendt med den særaftale, som KL på kommunernes vegne har indgået
med PostNord om udbringning af brevstemmer afgivet den 18.-23. maj 2019.
Ovenstående gør sig derfor særligt gældende for de brevstemmer, der sendes fra
kommunerne inden den 18. maj 2019, eller som sendes af andre end kommunerne,
f.eks. sygehuse, fængsler, ambassader m.v.
Eventuelle spørgsmål til dette brev kan rettes til undertegnede på valg@oim.dk eller
tlf.nr. 25 16 12 06 (direkte).
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