
Ansøgning om nyt partinavn til folketingsvalg 

1. Oplysninger om partiet
Partinavn: 

Partiets kontaktoplysninger: 

 
 

Partinavnet skal anføres på præcis den måde, som Valgnævnet skal tage stilling til, og som efter evt. godkendelse vil fremgå af 
vælgererklæringsportalen. Du kan ikke få godkendt et partinavn, som er identisk eller forveksleligt med navnet på et andet parti, 
eller som har særlige kendetegn, f.eks. ved kun at bestå af store bogstaver. Læs mere på næste side under 3. Hvilke partinavne 
kan godkendes? 

Link til partiets egen side (valgfri): 

Du kan angive en e-mailadresse, en postadresse eller begge dele. Du kan også tilføje et telefonnummer, men det er ikke i sig selv
nok. Partiets kontaktoplysninger vil blive offentliggjort på vælgererklæringsportalen, hvis partinavnet bliver godkendt.

 

2. Oplysninger om ansøgeren

På vælgererklæringsportalen kan partiet blive opført med et link til partiets egen side. Det kan f.eks. være et link til partiets hjem-
meside eller side på sociale medier, hvor vælgerne kan læse mere om partiet. Der kan kun anføres én side.

Fulde navn: 

Dit fulde navn offentliggøres på partiets indsamlingsside på vælgererklæringsportalen, medmindre rubrik 3 nedenfor er udfyldt med 
navnet på en repræsentant for partiet, der offentliggøres i stedet for. 
Ansøgers personnummer: Ansøgers telefonnummer (valgfri): 

3. Oplysninger om en evt. repræsentant for partiet (valgfri)
Fulde navn: 

 
 

Repræsentantens personnummer: 

Repræsentantens fulde navn vil blive offentliggjort på partiets indsamlingsside på vælgererklæringsportalen i stedet for navnet på
ansøger, hvis denne rubrik udfyldes.

CPR-nr. bruges til at kommunikere sikkert. Af hensyn til beskyttelsen af personlige oplysninger kan repræsentanten i stedet for at 
udfylde dette felt indsende sit CPR-nr. separat til Social- og Indenrigsministeriet. Læs mere på næste side under 2. Ansøgning om 
et nyt partinavn 

4. Ansøgers underskrift

Dato: Repræsentantens underskrift: 

Ansøgningen kan enten underskrives i hånden eller ved at udfylde feltet elektronisk og indsende en kopi af ansøgningen med 
Digital Post, hvorved ansøgningen underskrives digitalt. Læs mere på næste side under 2. Ansøgning om et nyt partinavn. 
Dato: Ansøgers underskrift: 

Ansøgningen kan enten underskrives i hånden eller ved at udfylde feltet elektronisk og indsende ansøgningen med Digital Post, 
hvorved ansøgningen underskrives digitalt. Se hvordan på næste side under 2. Ansøgning om et nyt partinavn. 

Telefonnummeret bruges til at kontakte dig, hvis Valgnævnets
sekretariat eksempelvis har spørgsmål til ansøgningen. 

 CPR-nr. bruges til at kontrollere, at du har valgret, og til at 
kommunikere sikkert via Digital Post (e-Boks) eller ved brev.
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Vejledning til ansøgning om godkendelse af et nyt partinavn

1. Nye partier til folketingsvalg 
Før et nyt parti kan blive opstillingsberettiget til Folketin-
get, skal partinavnet godkendes af Valgnævnet.  

Når Valgnævnet har godkendt et nyt partinavn, opretter 
Social- og Indenrigsministeriet en indsamling for partiet i 
vælgererklæringsportalen. Herefter kan vælgere frit gå 
ind og afgive vælgererklæringer for partiet i de 3 år, hvor 
Valgnævnets godkendelse gælder. For tiden skal et parti 
indsamle 20.182 vælgererklæringer for at kunne stille op 
til folketingsvalg. Antallet beregnes efter hvert folketings-
valg. 

Du kan læse mere om, hvordan man danner et nyt parti, 
på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside her. 

2. Ansøgning om et nyt partinavn  
Enhver, der har valgret, kan søge om at få godkendt et 
nyt partinavn ved at udfylde dette ansøgningsskema og 
sende det til Valgnævnet.  

Det er obligatorisk at anvende dette skema, og det er 
vigtigt, at du udfylder alle felter, der ikke er mærket som 
valgfri. Ellers kan Valgnævnet ikke behandle din sag. 

Du kan sende ansøgningen til:

Valgnævnet, Social- og Indenrigsministeriet  
Holmens Kanal 22 
1060 København K  

Du kan også sende ansøgningen digitalt. Hvis du sender 
din ansøgning digitalt, anbefaler vi, at du sender den sik-
kert via Digital Post, f.eks. fra din e-Boks. Dermed sen-
des ansøgningen krypteret, og den bliver automatisk un-
derskrevet med din digitale signatur.  

Både ansøgeren og repræsentanten skal underskrive 
ansøgningen, hvis der er angivet en repræsentant for 
partiet. Dette kan gøres i hånden eller digitalt. Ansøgnin-
gen kan underskrives digitalt af både ansøgeren og re-
præsentanten, ved at begge parter indsender hver deres 
kopi af ansøgningen via Digital Post.  

Læs mere om, hvordan du sender sikkert med Digital
Post, på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside
her. Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, kan du ringe 
til Social- og Indenrigsministeriet på tlf. 72 28 24 00 og
bede om at blive stillet om til Valgenheden. 

Ansøgninger om godkendelse af et partinavn behandles 
af Valgnævnet i møder ca. 6 gange om året. Når Valg-
nævnet har behandlet din ansøgning, får du tilsendt af-
gørelsen. Du modtager den i din digitale postkasse (e-
Boks), hvis du er tilmeldt Digital Post. Hvis du er er frita-
get for Digital Post, modtager du afgørelsen med posten.  

3. Hvilke partinavne kan godkendes?
Det er vigtigt, at vælgerne ikke forveksler partierne på 
stemmesedlen, når der er valg. Derfor skal Valgnævnet 
godkende navne på nye partier, før de kan begynde at 
indsamle vælgererklæringer.  

På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside her kan
du se en liste over, hvilke partinavne der allerede er i
brug (partinavneregistret), og som du derfor ikke kan få
godkendt. Du kan heller ikke få godkendt et partinavn,
der kan forveksles med et af disse. Inden du sender en
ansøgning til Valgnævnet, er det en god idé at under-
søge, om partinavnet eller et lignende partinavn allerede 
er godkendt.  

Valgnævnet godkender desuden ikke partinavne, der in-
deholder anstødelige ord, strider mod acceptabel sprog-
brug eller er fremhævet med særlige kendetegn, f.eks.
ved udelukkende at være skrevet med store bogstaver
eller specialtegn. Læs mere på Social- og Indenrigsmini-
steriets hjemmeside her om reglerne for, hvilke parti-
navne der kan godkendes. 

4. Offentliggørelse på vælgererklæringsportalen
Hvis du får godkendt partinavnet, vil Social- og Inden-
rigsministeriet umiddelbart efter oprette en indsamling
for partiet i vælgererklæringsportalen, hvor vælgere vil
kunne finde partiet og afgive en vælgererklæring med
NemID.  

Partiet bliver oprettet og offentliggjort med de oplysnin-
ger, som er anført i ansøgningsskemaet, dvs. med parti-
ets navn, kontaktoplysninger, navnet på indehaveren af
partiet (eller en evt. repræsentant for partiet) og evt. med 
et link til partiets egen side på internettet. 

Oplysningerne om partiet bliver slettet fra vælgererklæ-
ringsportalen igen, når partinavnegodkendelsen eller en 
eventuel partianmeldelse udløber, eller hvis partiet med-
deler ministeriet, at partiet nedlægges. 

5. Behandling af personoplysninger
Social- og Indenrigsministeriet er ansvarlig for behand-
lingen af de personoplysninger, som vi modtager i forbin-
delse med din ansøgning om godkendelse af nyt parti-
navn. Læs på Social- og Indenrigsministeriets hjemme-
side her, om hvordan ministeriet behandler dine person-
oplysninger.  

https://valg.sim.dk/partier-og-kandidater/hvordan-danner-jeg-et-nyt-parti/
https://valg.sim.dk/kontakt/send-sikker-e-post-til-os
https://valg.sim.dk/partier-og-kandidater/partinavne
https://valg.sim.dk/partier-og-kandidater/partinavne
https://sim.dk/ministeriet/saadan-behandler-vi-personoplysninger/

	FTV s. 1
	Ansøgningsskema skrivbar, FTV
	Ansøgning om nyt partinavn til Europa-Parlamentsvalg
	1. Oplysninger om partiet
	4. Ansøgers underskrift


	Side 2 FTV

	Partinavn: 
	Partiets kontaktoplysninger: 
	Link til partiets egen side (valgfri): 
	Ansøgers fulde navn: 
	Ansøgers personnummer: 
	Ansøgers telefonnummer (valgfri): 
	En eventuel repræsentants fulde navn: 
	En eventuel repræsentants personnummer: 
	Dato for en eventuel repræsentants underskrift: 
	En eventuel repræsentants underskrift: 
	Dato for ansøgers underskrift: 
	Ansøgers underskrift: 


