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Til partiets valgansvarlige
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Til de opstillingsberettigede partier 

 

1 bilag 

 

 

 

 

  

 

 

Folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019 – Opstilling af kandidater 
m.v. 
 

1. Indledning og indhold 

 

Onsdag den 5. juni 2019 afholdes der valg til Folketinget.  

 

Dette brev indeholder en række vigtige informationer til de politiske partier, der er 

opstillingsberettiget til folketingsvalget, om forskellige forhold ved opstilling og 

godkendelse af kandidater til dette folketingsvalg. 

 

Bemærk navnlig de lovændringer vedrørende sideordnet opstilling, der er omtalt i pkt. 

6.1. Der er ikke ændret ved den kredsvise opstilling.  

 

Bemærk derudover, at opgaven som anmeldelsesmyndighed ved folketingsvalg er 

flyttet til Ankestyrelsen. Se nedenfor i pkt. 8. 

 

Endvidere indeholder brevet visse oplysninger om reglerne om tidspunktet for 

ophængning af valgplakater. 

 

2. Oversigt 

 

I forbindelse med anmeldelse og godkendelse af kandidater, der opstiller for ét af de 

opstillingsberettigede partier, skal følgende forhold iagttages: 

 

a) Hver kandidat skal indlevere en særskilt kandidatanmeldelse til Ankestyrelsen, se 

nedenfor under pkt. 3.  

 

b) Partiet skal over for Ankestyrelsen godkende hver af de kandidater, der opstilles 

for partiet i den pågældende storkreds, se nedenfor under pkt. 4. 

 

c) Partiet skal samtidig angive, hvilke opstillingskredse i storkredsen kandidaterne 

opstilles i, samt om kandidaterne opstilles sideordnet (evt. med en prioriteret 

rækkefølge af kandidaterne samt valg på personlige stemmer) eller kredsvis (evt. 

med partiliste). Se nedenfor under pkt. 5 og 6. 

 

3. Kandidatanmeldelse og tilbagetrækning af kandidatanmeldelse 

 

For hver kandidat, der stiller op for partiet, skal der indleveres en 

kandidatanmeldelse, som er underskrevet af kandidaten.  

 

Enhed 

Valgenheden 

 

Sagsbehandler 

Christine 

Boeskov 

  

Sagsnr. 

2019 - 2428  

 

Doknr. 

96357 

 

Dato 
07-05-2019  
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Kandidatanmeldelsen skal indleveres på den formular for kandidatanmeldelser, der er 

godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Formularen kan hentes på ministeriets 

hjemmeside:  

 

http://valg.oim.dk/partier-og-kandidater/opstilling-af-kandidater/opstilling-som-

kandidat-til-folketingsvalg/ (under ”Læs mere”). 

 

Kandidatanmeldelsen skal indleveres senest kl. 12 lørdag den 25. maj 2019 til 

Ankestyrelsen.  

 

Det skal angives i kandidatanmeldelsen, i hvilken eller hvilke af opstillingskredsene i 

storkredsen kandidaten anmelder sig som kandidat.  

 

Ved sideordnet opstilling, herunder prioriteret sideordnet opstilling, opstiller partiet 

flere kandidater i hver opstillingskreds. En kandidat kan være opstillet i én 

opstillingskreds, flere eller alle opstillingskredse i storkredsen.  

 

Ved kredsvis opstilling, herunder opstilling med partiliste, opstiller partiet én kandidat i 

hver opstillingskreds. En kandidat kan være opstillet i én opstillingskreds, flere eller 

alle opstillingskredse i storkredsen. 

  

Partier, der har sideordnet opstilling (dvs. opstiller flere kandidater for hver 

opstillingskreds) i vedkommende storkreds, opstiller ofte alle kandidater for partiet i 

alle opstillingskredse i den givne storkreds (fuldstændig sideordnet opstilling). 

Kandidaterne vil i dette tilfælde således skulle anmelde sig som kandidater for partiet i 

alle opstillingskredse i den givne storkreds.  

 

Partier, der har kredsvis opstilling (dvs. opstiller én kandidat i opstillingskredsen), 

herunder kredsvis opstilling i kombination med partiliste, opstiller ofte en forskellig 

kandidat i hver opstillingskreds.  

 

Tilbagetrækning af en kandidatanmeldelse skal også ske over for Ankestyrelsen 

senest kl. 12 lørdag den 25. maj 2019. 

 

4. Partiernes godkendelse af kandidater 

 

De opstillingsberettigede partier skal senest kl. 12 søndag den 26. maj 2019 for hver 

storkreds skriftligt meddele Ankestyrelsen, hvilke kandidater partiet kan godkende i 

de enkelte opstillingskredse. Det er en betingelse for, at en kandidat for et 

opstillingsberettiget parti kan opstille i en opstillingskreds, at partiet har godkendt 

kandidaten til at opstille i opstillingskredsen. Det er derfor vigtigt, at partierne sikrer 

sig, at der i meddelelsen om godkendte kandidater er angivet alle de kandidater, der 

opstiller for partiet i storkredsen, og alle de opstillingskredse, hvor de enkelte 

kandidater ønskes opstillet.  

 

5. Angivelse af opstillingsform 

 

Et parti, der har sideordnet opstilling i en eller flere opstillingskredse, dvs. opstiller 

flere kandidater for partiet i den eller de pågældende opstillingskredse, skal senest kl. 

12 søndag den 26. maj 2019 skriftligt give anmeldelse herom til Ankestyrelsen, 

såfremt partiet ønsker at anmelde en prioriteret rækkefølge af de opstillede 

kandidater på stemmesedlen (prioriteret sideordnet opstilling) i den eller de 

pågældende opstillingskredse. Se mere nedenfor i pkt. 6.1. 

 

Et parti, der har sideordnet opstilling, og hvis kandidater i en storkreds hver især er 

opstillet i alle opstillingskredse inden for storkredsen (fuldstændig sideordnet 

opstilling), kan for den pågældende storkreds anmelde, at partistemmerne i 

storkredsen ikke tilfalder nogen kandidat for partiet i storkredsen (valg på personlige 

http://valg.oim.dk/partier-og-kandidater/opstilling-af-kandidater/opstilling-som-kandidat-til-folketingsvalg/
http://valg.oim.dk/partier-og-kandidater/opstilling-af-kandidater/opstilling-som-kandidat-til-folketingsvalg/
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stemmer). Anmeldelse af valg på personlige stemmer skal ligeledes indgives 

skriftligt til Ankestyrelsen senest kl. 12 søndag den 26. maj 2019. Se mere nedenfor 

i pkt. 6.1. 

 

Et parti, der udelukkende har kredsvis opstilling inden for en storkreds, dvs. opstiller 

én kandidat for partiet i hver af de opstillingskredse, hvor partiet opstiller kandidater, 

skal senest kl. 12 søndag den 26. maj 2019 skriftligt give anmeldelse herom til 

Ankestyrelsen, såfremt partiet ønsker at anmelde partiliste for alle partiets kandidater 

i storkredsen. Se mere nedenfor i pkt. 6.2. 

 

6. Formen for partiernes meddelelse om godkendelse af kandidater 

 

Med hensyn til formen for partiernes meddelelse vil det være hensigtsmæssigt, hvis 

godkendelsen af kandidater og anmeldelsen af prioriteret sideordnet opstilling, valg på 

personlige stemmer eller partiliste gives i et og samme dokument, der udformes efter 

følgende retningslinjer: 

 

For hver enkelt godkendt kandidat skal oplyses følgende:  

1) det navn, hvormed kandidaten skal anføres på stemmesedlen, 

2) kandidatens stilling, 

3) kandidatens fulde navn, 

4) kandidatens bopæl,  

5) kandidatens personnummer (alle 10 cifre) samt 

6) hvilken eller hvilke opstillingskredse kandidaten er opstillet i. 

 

For så vidt angår kandidatens stillingsbetegnelse bemærkes følgende: 

 

Den angivne stillingsbetegnelse skal være dækkende for kandidatens uddannelse, 

erhverv eller titel.  

 

Medlemskab eller tidligere medlemskab af Folketinget må ikke anføres som en 

stillingsbetegnelse. Dette skyldes, at hvervet som folketingsmedlem netop er det 

hverv, kandidaten opstiller til. 

 

Herudover gælder ingen særlige begrænsninger i, hvilke stillingsbetegnelser der kan 

angives. Også engelske betegnelser kan angives. Kandidater, der er ministre ved 

valgets udskrivelse, kan vælge at anføre den pågældende ministertitel som 

stillingsbetegnelse, men er ikke forpligtet hertil. 

 

Opstillingskredsen bedes angivet ved det nummer, opstillingskredsen har i 

storkredsen, se valgkredsfortegnelsen, der er et bilag til folketingsvalgloven.1 

 

Kandidaterne anføres som udgangspunkt i alfabetisk rækkefølge efter efternavn eller 

mellemnavn, såfremt dette skal anføres på stemmesedlen i stedet for efternavn. Se 

dog nedenfor om prioriteret sideordnet opstilling (sideordnet opstilling) eller partiliste 

(kredsvis opstilling). 

 

Som eksempler på, hvordan en meddelelse om godkendte kandidater og eventuel 

anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling, valg på personlige stemmer og partiliste 

kan udformes, vedhæftes bilag 1 (skema P). 

 

6.1. Sideordnet opstilling 

 

Prioriteret sideordnet opstilling 

 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019, se bilaget sidst i lovbekendtgørelsen. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206576
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Et parti, hvis kandidater er sideordnet opstillet i en eller flere opstillingskredse, kan 

som noget nyt anmelde til Ankestyrelsen, at storkredsens kandidater anføres i en af 

partiet prioriteret rækkefølge på stemmesedlen (prioriteret sideordnet opstilling). 

 

Anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling har den betydning, at partiet selv kan 

bestemme rækkefølgen af kandidaterne på stemmesedlen i de enkelte 

opstillingskredse inden for den pågældende storkreds. Rækkefølgen af kandidaterne 

kan godt være forskellig i de enkelte opstillingskredse i storkredsen. De kandidater, 

der er opstillet i den pågældende opstillingskreds, skal dog anføres før eventuelle 

øvrige kandidater, der er opstillet i storkredsen. 

 

Da partierne ved denne opstillingsform fremover helt selv kan bestemme rækkefølgen 

af kandidaterne på stemmesedlen, er begrebet ”nominering” blevet overflødiggjort og 

som følge heraf ophævet. Partierne har dog i praksis fortsat mulighed for at 

”nominere” en kandidat i de enkelte opstillingskredse. Partier, der ønsker dette, skal 

blot anføre, hvilken eller hvilke kandidater der skal anføres først på stemmesedlen i de 

enkelte opstillingskredse, og derefter anføre de øvrige kandidater i alfabetisk 

rækkefølge, dog således at opstillingskredsens øvrige kandidater anføres før 

eventuelle øvrige kandidater i storkredsen. 

 

Et parti, der ønsker at anmelde prioriteret sideordnet opstilling, skal i forbindelse med 

anmeldelsen indlevere en oversigt med angivelse af rækkefølgen af partiets 

kandidater for hver af de opstillingskredse i storkredsen, hvor partiet anmelder 

prioriteret sideordnet opstilling. Se eksempel herpå i eksempel 3 og 4 i bilag 1. Hvis 

partiet anmelder prioriteret sideordnet opstilling i alle opstillingskredse i storkredsen, 

skal der således indleveres en oversigt for hver enkelt opstillingskreds i storkredsen. 

Hvis et parti alene anmelder prioriteret sideordnet opstilling i én eller nogle 

opstillingskredse i storkredsen, skal partiet ud over de førnævnte skemaer (med 

prioriteret sideordnet opstilling) indlevere én samlet anmeldelse for de øvrige 

opstillingskredse, hvor partiet ikke anmelder prioriteret sideordnet opstilling. Se 

eksempel herpå i eksempel 1, 2 og 5.  

 

Valg på personlige stemmer 

 

Ved sideordnet opstilling fordeles partistemmerne i opstillingskredsen som 

udgangspunkt mellem partiets kandidater i opstillingskredsen i forhold til deres 

personlige stemmetal i opstillingskredsen.  

 

Et parti, hvis kandidater i en storkreds hver især er opstillet i alle opstillingskredse 

inden for storkredsen (fuldstændig sideordnet opstilling), kan dog for den pågældende 

storkreds som noget nyt anmelde til Ankestyrelsen, at partistemmerne i storkredsen 

ikke tilfalder nogen kandidat for partiet i storkredsen. Det vil sige, at kandidaterne i den 

pågældende storkreds alene bliver valgt ud fra de personlige stemmer. 

Opstillingsformen har ikke betydning for mandatfordelingen, men alene for 

udvælgelsen af de valgte kandidater inden for partiet. 

 

Det skal anføres i anmeldelsen, hvis et parti ønsker at anmelde valg på personlige 

stemmer. Se eksempel herpå i eksempel 1 og 3 i vedlagte bilag 1. 

 

6.2. Kredsvis opstilling 

 

Partiliste 

 

Et parti med kredsvis opstilling i alle opstillingskredse i storkredsen kan anmelde 

partiliste for alle partiets kandidater i storkredsen. 

 

Anmelder et parti partiliste, skal dette anføres. Kandidaterne anføres i partilistens 

rækkefølge. Foran hver enkelt kandidats navn anføres kandidatens nummer på 



 

 7 

partilisten. Der er ikke noget i vejen for, at en kandidat er opstillet i flere kredse, eller 

at der slet ikke er opstillet en kandidat i en kreds. Se eksempel herpå i eksempel 7 i 

vedlagte bilag 1.  

 

Som eksempel på kredsvis opstilling uden partiliste henvises til eksempel 6 i vedlagte 

bilag 1. 

 

6.3. Både sideordnet opstilling og kredsvis opstilling inden for storkredsen 

 

Et parti har også mulighed for inden for samme storkreds at opstille sideordnet i nogle 

opstillingskredse og opstille kredsvis i de øvrige opstillingskredse. Se eksempel herpå 

i eksempel 5 i vedlagte bilag 1. 

 

Et parti, der anvender begge opstillingsformer inden for samme storkreds, kan ikke 

anmelde valg på personlige stemmer eller partiliste. 

 

7. Anmeldelse af kompetent organ inden for partiet 

 

Partiet anmodes om snarest at give meddelelse direkte til Ankestyrelsen om, hvilket 

organ eller hvilken person inden for partiet der har kompetence til på partiets 

vegne at meddele godkendelse af kandidater, indgive anmeldelse af prioriteret 

sideordnet opstilling, anmeldelse af valg på personlige stemmer samt anmeldelse af 

partiliste. Dette er særlig relevant for nye partier, der ikke var opstillingsberettigede 

ved sidste folketingsvalg. 

 

8. Ankestyrelsen og kontaktoplysninger 

 

Opgaven som anmeldelsesmyndighed ved folketingsvalg er pr. 1. januar 2019 flyttet til 

Ankestyrelsen fra Statsforvaltningen og for Bornholms Storkreds fra formanden for 

valgbestyrelsen i Bornholms Kommune.  

 

Kandidatanmeldelser, tilbagetrækning af kandidatanmeldelser, meddelelse om 

godkendelse af kandidater, anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling, anmeldelse 

af valg på personlige stemmer samt anmeldelse af partiliste skal således i alle tilfælde 

indgives til Ankestyrelsen. 

 

Kandidatanmeldelser m.v. kan sendes med fysisk post til: 

 

Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

 

Kandidatanmeldelser m.v. kan derudover afleveres på følgende adresser: 

 

Ankestyrelsen Ankestyrelsen 

Nytorv 7, 2. sal  Teglholmsgade 3 

9000 Aalborg   2450 København SV 

 

Kandidatanmeldelser m.v. kan endvidere sendes per mail med sikker (krypteret) e-

post til mailadressen: sikkermail@ast.dk. Meddelelser, der ikke indeholder fortrolige 

personoplysninger, kan sendes til ast@ast.dk. Spørgsmål til Ankestyrelsen om 

kandidatanmeldelsen, godkendelsesproceduren m.v. kan også stilles via de nævnte 

mailadresser. 

 

Ankestyrelsen kan endelig kontaktes telefonisk af partier og kandidater på følgende 

telefonnumre: 

 

Tlf. 41 99 19 01 

Tlf. 41 99 19 02 

mailto:sikkermail@ast.dk
mailto:ast@ast.dk
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Tlf. 41 99 19 03 

 

Oplysninger om Ankestyrelsens åbningstider findes på Ankestyrelsens hjemmeside, 

www.ast.dk.  

 

9. Frist for kandidatanmeldelse og meddelelse om godkendelse af kandidater 

m.v. 

 

Kandidatanmeldelser, tilbagetrækning af kandidatanmeldelser, meddelelse om 

godkendelse af kandidater, anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling, valg på 

personlige stemmer samt partiliste skal være indgivet til Ankestyrelsen inden fristens 

udløb. Der er ikke hjemmel til at dispensere fra disse frister, uanset hvor kort eller 

undskyldelig en fristoverskridelse er, og der er heller ikke hjemmel til at forlange en 

rettidigt indgivet anmeldelse m.v. ændret efter fristens udløb. Det er derfor vigtigt, at 

partierne inden fristens udløb sikrer sig, at de nævnte anmeldelser m.v. er korrekt 

udfyldt og er i overensstemmelse med den opstillingsform, som partiet ønsker.  

 

For alle de nævnte frister gælder, at anmeldelser m.v., der modtages af Ankestyrelsen 

pr. e-post inden fristens udløb, er indgivet rettidigt. Da kandidatanmeldelserne og 

meddelelse om godkendelse af kandidater indeholder personfølsomme oplysninger 

(personnumre), bør de fremsendes med sikker (krypteret) post til Ankestyrelsen, hvis 

de ønskes fremsendt elektronisk.  

 

Selv om fristen for indgivelse og tilbagetrækning af kandidatanmeldelse udløber en 

lørdag, og fristen for meddelelse om godkendelse af kandidater, anmeldelse af 

prioriteret sideordnet opstilling, valg på personlige stemmer og partiliste udløber en 

søndag, vil Ankestyrelsen holde åbent nogle timer inden fristens udløb begge dage. 

Ankestyrelsen kan også kontaktes via sit almindelige telefonnummer. Bemærk, at 

PostNord ikke omdeler post lørdag eller søndag.  

 

10. Tidspunkt for ophængning af valgplakater 

 
Valgplakater må ifølge vejlovgivningen hænges op fra den 4. lørdag før valgdagen kl. 
12. Ved folketingsvalg må ophængning af plakater dog tidligst ske, når valget er 
udskrevet. Den 4. lørdag før valgdagen er den 11. maj 2019. Der må således ikke 
ophænges valgplakater før den 11. maj 2019 kl. 12, uanset at folketingsvalget er 
udskrevet før den 4. lørdag før valgdagen. 

 

11. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om afholdelse af 

folketingsvalg 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udgivet en vejledning om afholdelse af 

folketingsvalg,2 som primært er rettet mod myndigheder, der varetager forskellige 

opgaver i relation til folketingsvalget, men som også kan være nyttig for partierne at 

orientere sig i, herunder særligt afsnit 6 om kandidater til valget m.v. I ministeriets 

vejledning er der eksempelvis i afsnit 6.4. om kandidaternes stemmeseddelnavne 

angivet eksempler på, hvordan kandidaternes navne kan anføres på stemmesedlerne, 

ligesom muligheden for afhjælpning af fejl i kandidatanmeldelserne m.v. er behandlet i 

de følgende afsnit.  

 

Vejledningen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside, der 

findes på adressen:  

 

http://valg.oim.dk/lovstof/folketingsvalg.aspx. 

 

                                                      
2 Vejledning nr. 9041 af 31. januar 2018. 

http://www.ast.dk/
http://www.ast.dk/
http://valg.oim.dk/lovstof/folketingsvalg.aspx
http://valg.oim.dk/lovstof/folketingsvalg.aspx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197117
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12. Frister for brevstemmeafgivning 

 

Til orientering kan endelig oplyses, at brevstemmeafgivningen her i landet kan finde 

sted fra onsdag den 15. maj 2019 til og med lørdag den 1. juni 2019. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 



   Skema P 
 
1. Eksempel på anmeldelse fra et parti med: 
- almindelig (ikke-prioriteret) sideordnet opstilling,  
- hvor alle kandidater er anført i alfabetisk rækkefølge,  
- hvor alle kandidater opstiller i alle opstillingskredse (fuldstændig sideordnet opstilling), og  
- hvor partiet har mulighed for at anmelde valg på personlige stemmer.  
 
Anmeldelsen skal indgives for hver storkreds (eventuelt i kombination med skema i eksempel 3 
(prioriteret sideordnet opstilling)). Hvis anmeldelsen kombineres med prioriteret sideordnet opstilling 
i nogle opstillingskredse, anfør da i nedenstående anmeldelse, hvilke opstillingskredse den vedrører. 

 

Meddelelse fra parti: 
[bogstavbetegnelse, partinavn] 

om  
godkendte kandidater, sideordnet opstilling samt  

evt. anmeldelse af valg på personlige stemmer 
  

til folketingsvalget den 5. juni 2019  
i ………………… Storkreds [i opstillingskredsene …………] 

 
Sæt kryds i rubrikken nedenfor, hvis partiets kandidater i storkredsen hver især er opstillet i alle 
opstillingskredse inden for storkredsen (fuldstændig sideordnet opstilling), og partiet ønsker at 
anmelde valg på personlige stemmer: 

 Partiet anmelder, at partistemmerne ikke skal tilfalde nogen kandidat for partiet i 

storkredsen (valg på personlige stemmer). 
 
Kandidatens navn på stemmesedlen, stilling, fulde navn, 
bopæl og personnr. 

Opstillet i opstillingskreds nr.   

 
Opstillingskredsen angives ved kredsens nr. Er 
kandidaten godkendt i alle opstillingskredse, anføres: 
”Alle”. (Hvis der ikke står ”Alle” ud for alle kandidater, er 
der ikke tale om fuldstændig sideordnet opstilling.) 

 

Bent Brodersen  

Folkeskolelærer 
Børge Bent Brodersen 
Rolighedsvej 3 
7190 Billund 
140748-1234 
 

Alle 

Cecilie la Cour  

Læge 
Cecilie Christa la Cour 
Nørregade 7 
6070 Christiansfeld 
230740-1234 
 

Alle 

D. D. Dam  

Musiker 
Dorte Dea Dam 
Vester Allé 9 
9330 Dronninglund 
190845-1234 
 

Alle 

Alfr. Aagaard  

Journalist 
Alfred Aagaard Andersen 
Storegade 1 
3450 Allerød 
020335-1234 

Alle 

-- AKT 96357 -- BILAG 3 -- [ Bilag 1 - Skema P ] --



2. Eksempel på anmeldelse fra et parti med: 
- almindelig (ikke-prioriteret) sideordnet opstilling,  
- hvor alle kandidater er anført i alfabetisk rækkefølge, og  
- hvor IKKE alle kandidater opstiller i alle opstillingskredse.  
 
I denne situation er der IKKE mulighed for at anmelde valg på personlige stemmer. 
  
Anmeldelsen skal indgives for hver storkreds (eventuelt i kombination med skema i eksempel 4 
(prioriteret sideordnet opstilling)). Hvis anmeldelsen kombineres med prioriteret sideordnet opstilling 
i nogle opstillingskredse, anfør da i nedenstående anmeldelse, hvilke opstillingskredse den vedrører. 

 

Meddelelse fra parti: 
[bogstavbetegnelse, partinavn] 

om  
godkendte kandidater og sideordnet opstilling 

  
til folketingsvalget den 5. juni 2019  

i ………………… Storkreds [i opstillingskredsene …………] 
 
 
Kandidatens navn på stemmesedlen, stilling, fulde navn, 
bopæl og personnr. 

Opstillet i opstillingskreds nr.   

 
Opstillingskredsen angives ved kredsens nr. Er 
kandidaten godkendt i alle opstillingskredse, anføres: 
”Alle”. 

  

Bent Brodersen  

Folkeskolelærer 
Børge Bent Brodersen 
Rolighedsvej 3 
7190 Billund 
140748-1234 
 

Alle 

Cecilie la Cour  

Læge 
Cecilie Christa la Cour 
Nørregade 7 
6070 Christiansfeld 
230740-1234 
 

Alle 

D. D. Dam  

Musiker 
Dorte Dea Dam 
Vester Allé 9 
9330 Dronninglund 
190845-1234 
 

3, 4 

Alfr. Aagaard  

Journalist 
Alfred Aagaard Andersen 
Storegade 1 
3450 Allerød 
020335-1234 

1, 2 

 

 

 

 

 



3. Eksempel på anmeldelse fra et parti med: 
- prioriteret sideordnet opstilling,  
- hvor partiet har prioriteret rækkefølgen af alle kandidater, 
- hvor alle kandidater opstiller i alle opstillingskredse (fuldstændig sideordnet opstilling), og  
- hvor partiet har mulighed for at anmelde valg på personlige stemmer.  
 
Anmeldelsen skal indgives for hver opstillingskreds, hvor partiet har valgt prioriteret sideordnet 
opstilling. 

 

Meddelelse fra parti: 
[bogstavbetegnelse, partinavn] 

om  
godkendte kandidater, anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling  

samt evt. anmeldelse af valg på personlige stemmer 
  

til folketingsvalget den 5. juni 2019  
i opstillingskreds nr.: …… i ……………………… Storkreds 

 
Sæt kryds i rubrikken nedenfor, hvis partiets kandidater i storkredsen hver især er opstillet i alle 
opstillingskredse inden for storkredsen (fuldstændig sideordnet opstilling), og partiet ønsker at 
anmelde valg på personlige stemmer (anmeldelse heraf forudsætter, at der står ja ud for alle 
kandidater): 

 Partiet anmelder, at partistemmerne ikke skal tilfalde nogen kandidat for partiet i 

storkredsen (valg på personlige stemmer). 
 
Kandidatens navn på stemmesedlen, stilling, fulde navn, 
bopæl og personnr. 

Er kandidaten opstillet i den pågældende 
opstillingskreds (angiv ved ja/nej). 

 

 
Kandidaterne skal anføres i den rækkefølge, som de skal 
anføres på stemmesedlen i den pågældende 
opstillingskreds*: 
 

(Hvis der står ”Nej” ud for en eller flere kandidater, er 
der ikke tale om fuldstændig sideordnet opstilling.) 

  

D. D. Dam  

Musiker 
Dorte Dea Dam 
Vester Allé 9 
9330 Dronninglund 
190845-1234 
 

Ja 

Bent Brodersen  

Folkeskolelærer 
Børge Bent Brodersen 
Rolighedsvej 3 
7190 Billund 
140748-1234 
 

Ja 

Cecilie la Cour  

Læge 
Cecilie Christa la Cour 
Nørregade 7 
6070 Christiansfeld 
230740-1234 
 

Ja 

Alfr. Aagaard  

Journalist 
Alfred Aagaard Andersen 
Storegade 1 
3450 Allerød 
020335-1234 
 

Ja 



*Hvis partiet ønsker at ”nominere” en kandidat i de enkelte opstillingskredse, skal partiet blot anføre, hvilken kandidat der 
skal anføres først på stemmesedlen i opstillingskredsen, og derefter anføre de øvrige kandidater i alfabetisk rækkefølge. 

4. Eksempel på anmeldelse fra et parti med: 
- prioriteret sideordnet opstilling, 
- hvor partiet har prioriteret rækkefølgen af alle kandidater, og  
- hvor IKKE alle kandidater opstiller i alle opstillingskredse.  
 
I denne situation er der IKKE mulighed for at anmelde valg på personlige stemmer. 
 
Anmeldelsen skal indgives for hver opstillingskreds, hvor partiet har valgt prioriteret sideordnet 
opstilling. 

 

Meddelelse fra parti: 
[bogstavbetegnelse, partinavn] 

om  
godkendte kandidater og anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling 

  
til folketingsvalget den 5. juni 2019  

i opstillingskreds nr.: …… i ……………………… Storkreds 
  
 
Kandidatens navn på stemmesedlen, stilling, fulde navn,  
bopæl og personnr. 

Er kandidaten opstillet i den pågældende 
opstillingskreds (angiv ved ja/nej). 

 

 

Kandidaterne skal anføres i den rækkefølge, som de skal 
anføres på stemmesedlen i den pågældende 
opstillingskreds. De kandidater, der er opstillet i 
opstillingskredsen, skal anføres før øvrige kandidater, der er 
opstillet i storkredsen. 
 

 

  

D. D. Dam  

Musiker 
Dorte Dea Dam 
Vester Allé 9 
9330 Dronninglund 
190845-1234 
 

Ja 

Bent Brodersen  

Folkeskolelærer 
Børge Bent Brodersen 
Rolighedsvej 3 
7190 Billund 
140748-1234 
 

Ja 

Cecilie la Cour  

Læge 
Cecilie Christa la Cour 
Nørregade 7 
6070 Christiansfeld 
230740-1234 
 

Ja 

Alfr. Aagaard  

Journalist 
Alfred Aagaard Andersen 
Storegade 1 
3450 Allerød 
020335-1234 
 

Nej 

 
 
 
 



 
 
5. Eksempel på anmeldelse fra et parti med: 
- almindelig (ikke-prioriteret) sideordnet opstilling i nogle opstillingskredse og  
- kredsvis opstilling i en enkelt opstillingskreds. 
  
I denne situation er der ikke mulighed for at anmelde valg på personlige stemmer. 
 
Anmeldelsen skal indgives for hver storkreds (eventuelt i kombination med skema i eksempel 4 
(prioriteret sideordnet opstilling)). Hvis anmeldelsen kombineres med prioriteret sideordnet opstilling 
i nogle opstillingskredse, anfør da i nedenstående anmeldelse, hvilke opstillingskredse den vedrører.  

 

Meddelelse fra parti: 
[bogstavbetegnelse, partinavn] 

om  
godkendte kandidater, sideordnet opstilling og kredsvis opstilling 

  
til folketingsvalget den 5. juni 2019  

i ………………… Storkreds [i opstillingskredsene: …………] 
 

 
Kandidatens navn på stemmesedlen, stilling, fulde navn,  
bopæl og personnr. 

Opstillet i opstillingskreds nr.  

 
Opstillingskredsen angives ved kredsens nr.  

 

Bent Brodersen  
Folkeskolelærer 
Børge Bent Brodersen 
Rolighedsvej 3 
7190 Billund 
140748-1234 
 

1, 2, 3 

Cecilie la Cour  
Læge 
Cecilie Christa la Cour 
Nørregade 7 
6070 Christiansfeld 
230740-1234 
 

1, 2, 3, 

D. D. Dam  
Musiker 
Dorte Dea Dam 
Vester Allé 9 
9330 Dronninglund 
190845-1234 
 

4 

Alfr. Aagaard  
Journalist 
Alfred Aagaard Andersen 
Storegade 1 
3450 Allerød 
020335-1234 
 

1, 2, 3  



6. Eksempel på anmeldelse fra et parti med: 
- kredsvis opstilling uden partiliste. 
  
I denne situation er der ikke mulighed for at anmelde valg på personlige stemmer. 
 
Anmeldelsen skal indgives for hver storkreds. 

 

Meddelelse fra parti: 
[bogstavbetegnelse, partinavn] 

om  
godkendte kandidater og kredsvis opstilling 

  
til folketingsvalget den 5. juni 2019  

i ………………… Storkreds 
 
 
Kandidatens navn på stemmesedlen, stilling, fulde navn,  
bopæl og personnr. 

Opstillet i opstillingskreds nr. 

 
Opstillingskredsen angives ved kredsens nr.  

 

Bent Brodersen  
Folkeskolelærer 
Børge Bent Brodersen 
Rolighedsvej 3 
7190 Billund 
140748-1234 
 

3 

Cecilie la Cour  
Læge 
Cecilie Christa la Cour 
Nørregade 7 
6070 Christiansfeld 
230740-1234 
 

1 

D. D. Dam  
Musiker 
Dorte Dea Dam 
Vester Allé 9 
9330 Dronninglund 
190845-1234 
 

4 

Alfr. Aagaard  
Journalist 
Alfred Aagaard Andersen 
Storegade 1 
3450 Allerød 
020335-1234 
 

2 

 

 



7. Eksempel på anmeldelse fra et parti med: 
- kredsvis opstilling med partiliste. 
  
I denne situation er der ikke mulighed for at anmelde valg på personlige stemmer. 
 
Anmeldelsen skal indgives for hver storkreds. 

 

Meddelelse fra parti: 
[bogstavbetegnelse, partinavn] 

om  
godkendte kandidater, kredsvis opstilling og evt. anmeldelse af partiliste 

  
til folketingsvalget den 5. juni 2019  

i ………………… Storkreds 
 
Sæt kryds i rubrikken nedenfor samt anfør nummer i partilisten ud for hver kandidat, hvis partiet 
ønsker at anmelde partiliste: 
 

 Partiliste anmeldt. 

 
Kandidatens navn på stemmesedlen, stilling, fulde navn, 
bopæl og personnr. samt nummer i partilisten 

Opstillet i opstillingskreds nr. 

 
Opstillingskredsen angives ved kredsens nr.  

 

1. D. D. Dam  
Musiker 
Dorte Dea Dam 
Vester Allé 9 
9330 Dronninglund 
190845-1234 
 

4 

2. Alfr. Aagaard  
Journalist 
Alfred Aagaard Andersen 
Storegade 1 
3450 Allerød 
020335-1234 
 

2 

3. Cecilie la Cour  
Læge 
Cecilie Christa la Cour 
Nørregade 7 
6070 Christiansfeld 
230740-1234 
 

1 

4. Bent Brodersen  
Folkeskolelærer 
Børge Bent Brodersen 
Rolighedsvej 3 
7190 Billund 
140748-1234 

3 

 
 
 


