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Bekendtgørelse nr. 661 af 18. maj 2020 om optagelse på valglisten til EuropaParlamentsvalg af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de
øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union (bilag 1)

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juni 2020.
1. Bekendtgørelse nr. 661 af 18. maj 2020
Bekendtgørelsen er vedlagt (bilag 1) og er en opdatering af 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.
Danske statsborgere, der har fast bopæl i et andet EU-land, kan vælge, om de vil
stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark eller i deres bopælsland. Såfremt de
ønsker at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, optages de på en særlig
valgliste i Københavns Kommune efter ansøgning, såfremt de i øvrigt opfylder
valgretsbetingelserne, jf. Europa-Parlamentsvalglovens § 3, stk. 1, nr. 2.
Bekendtgørelsen regulerer ansøgningsproceduren for optagelse af danske
statsborgere, der har fast bopæl i et andet EU-land, på den særlige valgliste til EuropaParlamentsvalg. Ansøgning om optagelse på valglisten indsendes til Københavns
Kommune, der behandler alle ansøgninger efter bekendtgørelsen, uanset hvilken
kommune ansøgeren senest havde bopæl i.
2. Indholdet af den nye bekendtgørelse
2.1. Ansøgninger om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg kan
indgives på et hvilket som helst tidspunkt
Social- og Indenrigsministeriet har tidligere udstedt en ny bekendtgørelse forud for
hvert valg til Europa-Parlamentet, og disse bekendtgørelser fandt kun anvendelse ved
det pågældende valg.

Dette er imidlertid ændret, og ovenstående bekendtgørelse finder således anvendelse
ved kommende Europa-Parlamentsvalg.
I den nye bekendtgørelse er der ikke længere en tidligste frist for, hvornår man kan
ansøge om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg. Tidligere kunne en
ansøgning om optagelse på valglisten først indgives 6 måneder før valgdagen. Da der
ikke længere er en tidligste frist for at ansøge om optagelse på valglisten, er det således
også blevet muligt at søge om optagelse på valglisten mellem valgene. Hvis
ansøgningen skal have virkning for det førstkommende Europa-Parlamentsvalg, skal
afgørelse om optagelse på valglisten dog være truffet senest 15. dagen før valgdagen.
Baggrunden for ændringen er, at optagelse på valglisten er en forudsætning for, at de
omhandlede personer kan afgive en vælgererklæring for et parti, der ønsker at stille op
til Europa-Parlamentsvalg. Efter den gamle bekendtgørelse kunne disse personer
således kun afgive vælgererklæringer i perioden omkring et Europa-Parlamentsvalg,
da optagelse på valglisten var begrænset til perioden op til valget.
2.2. Kommunens behandling af ansøgning om optagelse på valglisten
Kommunens behandling af ansøgning om optagelse på valglisten til EuropaParlamentsvalget er nærmere beskrevet i bekendtgørelsens § 6.
Kommunen skal ved behandling af en ansøgning om optagelse på valglisten
undersøge, om ansøger opfylder valgretsbetingelserne, jf. § 1. Er ansøgningen indgivet,
før datoen for den kommende Europa-Parlamentsvalg er fastsat, skal ansøger optages
på valglisten, hvis pågældende er fyldt 18 år senest den 1. juli i valgåret, jf. § 6, stk. 4.
Kommunen skal også undersøge, om ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og
underskrevet, jf. § 4. Har ansøger ikke udfyldt ansøgningsskemaet korrekt, eller er der
uoverensstemmelser mellem oplysningerne i ansøgningsskemaet og CPR, og kan det
ikke umiddelbart afklares ved telefonisk henvendelse til ansøgeren, skal kommunen
skriftligt underrette ansøger med henblik på, at ansøger kan indsende de nødvendige
oplysninger eller berigtige oplysningerne, jf. § 4, stk. 2.
Kommunen skal gøre ansøger opmærksom på, at oplysningerne skal være indsendt
henholdsvis berigtiget senest 15. dagen før valgdagen, for at ansøger kan optages på
valglisten til det førstkommende Europa-Parlamentsvalg, jf. § 4, stk. 3.
2.3. Afgørelsens gyldighedsperiode og kommunens indberetning i CPR
En afgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg gælder i 2 år fra
den dato, hvor kommunen har truffet afgørelse om optagelse på valglisten (afgørelsens
dato), jf. § 11, stk. 1.
Ansøger kan søge om at blive optaget på valglisten på ny. Hvis ansøger søger om
fornyet optagelse på valglisten, inden den 2-årige periode er udløbet, forlænges
optagelsen på valglisten, indtil kommunen har behandlet den nye ansøgning og truffet
afgørelse, jf. § 11, stk. 2.
Kommunen skal straks indberette en afgørelse om optagelse på valglisten til EuropaParlamentsvalg i CPR og angive, fra hvilket tidspunkt ansøgeren har valgret
(afgørelsens dato), jf. § 9.
Kommunens indberetning i CPR af en afgørelse om optagelse på valglisten til EuropaParlamentsvalg har betydning for, om ansøgeren er med på de udtræk fra CPR, der
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ligger til grund for valglisten til Europa-Parlamentsvalg. Det har også betydning for,
om ansøgeren har mulighed for at afgive en vælgererklæring til et parti, der ønsker at
stille op til Europa-Parlamentsvalg.
2.4. Underretning af ansøger
Kommunen skal skriftligt underrette ansøger om afgørelse om optagelse på valglisten
til Europa-Parlamentsvalg, jf. § 8. Underretningen skal indeholde en række nærmere
angivne oplysninger, herunder oplysninger om afgørelsens gyldighedsperiode og om
muligheden for at søge om fornyet optagelse på valglisten efter udløbet af
gyldighedsperioden, jf. § 8, stk. 2 og 3.
2.5. Nyt ansøgningsskema
Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet et nyt ansøgningsskema, som vælgerne
skal anvende ved ansøgning om optagelse på valglisten. Ansøgningsskemaet er vedlagt
som bilag 2. Ansøgningsskemaet kan endvidere findes på Social- og
Indenrigsministeriets valghjemmeside; valg.sim.dk.
3. Spørgsmål til orienteringsbrevet
Eventuelle spørgsmål til dette orienteringsbrev kan rettes til Social- og
Indenrigsministeriets Valgenhed på valg@sim.dk.
Dette orienteringsbrev lægges på ministeriets valghjemmeside: valg.sim.dk.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
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Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af
personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige
medlemsstater i Den Europæiske Union
I medfør af § 14, stk. 3, i lov om valg af danske medlem‐
mer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af
7. februar 2019, fastsættes:
Kapitel 1
Betingelser for optagelse på valglisten
§ 1. Personer, der har valgret til Europa-Parlamentsvalg i
Danmark efter § 3, stk. 1, nr. 2, i lov om valg af danske
medlemmer til Europa-Parlamentet, og som ikke optages på
valglisten i medfør af lovens § 14, stk. 2, 1. pkt., optages
efter ansøgning på en særlig valgliste i Københavns Kom‐
mune, hvis
1) de senest 5 uger før valgdagen opfylder valgretsbetin‐
gelserne efter lovens § 3, stk. 1, nr. 2, bortset fra alders‐
betingelsen,
2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter
reglerne i §§ 2-4, og
3) de ikke er optaget på valglisten til Europa-Parlaments‐
valget i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæ‐
iske Union.
Stk. 2. Hvis afgørelsen om optagelse på valglisten skal
have virkning for det førstkommende Europa-Parlaments‐
valg, skal afgørelsen være truffet senest 15.-dagen før valg‐
dagen.
Stk. 3. Hvis dagen, der ligger 5 uger før valgdagen, er en
lørdag eller søndag eller anden helligdag, forlænges fristen,
der er nævnt i stk. 1, nr. 1, til den førstkommende hverdag,
der ikke er en lørdag.
Stk. 4. Er 15.-dagen før valgdagen en lørdag eller søndag
eller anden helligdag, fremrykkes fristen, der er nævnt i stk.
2, til den umiddelbart forudgående hverdag, der ikke er en
lørdag.
Kapitel 2
Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten
§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten skal indgives
til Københavns Kommune.
Stk. 2. Er en ansøgning om optagelse på valglisten efter
stk. 1 indgivet til en anden kommune end Københavns

Kommune, videresender kommunen ansøgningen til Køben‐
havns Kommune.
§ 3. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse
eller pr. post eller e-post.
Stk. 2. Ansøgning skal indgives på en formular (et ansøg‐
ningsskema), der er godkendt af Social- og Indenrigsmini‐
steriet.
Stk. 3. Ansøgningsskemaet kan fås hos danske diplomati‐
ske og konsulære repræsentationer i de øvrige medlemssta‐
ter i Den Europæiske Union. Ansøgningsskemaet kan end‐
videre fås hos Københavns Kommune eller hentes på
www.kk.dk eller valg.sim.dk.
Kapitel 3
Ansøgningens form og indhold
§ 4. Ansøgningen, der skal være dateret og underskrevet
af ansøgeren, jf. dog stk. 4, skal indeholde oplysning om an‐
søgerens
1) fulde navn,
2) danske personnummer, jf. dog stk. 3,
3) bopælsland og adresse i bopælslandet og
4) seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været
bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR),
jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Ansøgningen skal tillige indeholde en erklæring
om, at ansøgeren har dansk indfødsret og fast bopæl på den
angivne adresse, og at ansøgeren kun vil udøve sin valgret
til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.
Stk. 3. Hvis ansøgeren ikke har dansk personnummer,
skal ansøgningen i stedet indeholde oplysning om ansøge‐
rens fødselsdato. Hvis ansøgeren ikke har været registreret i
CPR med bopæl i Danmark, skal ansøgningen indeholde op‐
lysning herom.
Stk. 4. Indgives ansøgningen pr. e-post, skal ansøgerens
navn anføres på det sted på ansøgningsskemaet, der er be‐
regnet til ansøgerens underskrift.
§ 5. Er ansøgning ikke indgivet i overensstemmelse med
reglerne i § 3, stk. 2, og § 4, skal eventuelle mangler eller
uoverensstemmelser være afhjulpet senest 15.-dagen før
valgdagen, hvis ansøgeren skal kunne optages på valglisten
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til det førstkommende valg til Europa-Parlamentet. Er 15.dagen før valgdagen en lørdag eller søndag eller anden hel‐
ligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående
hverdag, der ikke er en lørdag.
Kapitel 4
Behandling af ansøgningen
§ 6. Københavns Kommune skal snarest muligt efter
modtagelsen af en ansøgning undersøge,
1) om ansøger opfylder valgretsbetingelserne i lovens § 3,
stk. 1, nr. 2, jf. dog stk. 4, og
2) om ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og under‐
skrevet af ansøgeren, jf. § 3, stk. 2, og § 4, herunder om
de angivne oplysninger om fulde navn, dansk person‐
nummer og eventuelt seneste bopæl (adresse) i Dan‐
mark svarer til oplysningerne i CPR, og der er oplys‐
ninger om bopælsland og adresse i bopælslandet.
Stk. 2. Er ansøgningsskemaet mangelfuldt udfyldt, og kan
disse mangler ikke umiddelbart afhjælpes, eller er der
væsentlige uoverensstemmelser mellem oplysningerne i an‐
søgningsskemaet og oplysningerne i CPR, skal kommunen
snarest muligt give ansøgeren skriftlig meddelelse herom
med henblik på, at eventuelle mangler eller uoverensstem‐
melser kan blive afhjulpet henholdsvis berigtiget, eventuelt
ved rettelser i CPR.
Stk. 3. Kommunen skal i forbindelse med skriftlig medde‐
lelse efter stk. 2 gøre ansøgeren opmærksom på, at eventuel‐
le mangler eller uoverensstemmelser skal være afhjulpet se‐
nest 15.-dagen før valgdagen, for at ansøgeren kan optages
på valglisten til det førstkommende valg til Europa-Parla‐
mentet.
Stk. 4. Er ansøgningen indgivet forud for fastsættelsen af
tidspunktet for datoen for førstkommende valg til EuropaParlamentet, optages ansøgeren på valglisten, såfremt ansø‐
geren er fyldt 18 år senest 1. juli i valgåret, jf. tillige § 10.
Kapitel 5
Afgørelse om optagelse på valglisten
§ 7. Københavns Kommune skal straks efter modtagelsen
af en ansøgning træffe afgørelse om, hvorvidt en ansøger
opfylder betingelserne for optagelse på den særlige valgliste,
jf. §§ 1-4. Opfylder ansøgeren betingelserne for optagelse på
valglisten, skal ansøgningen imødekommes. Afgørelsen skal
for at have virkning for det førstkommende valg til EuropaParlamentet træffes senest 15.-dagen før valgdagen. Er 15.dagen før valgdagen en lørdag eller søndag eller anden hel‐
ligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående
hverdag, der ikke er en lørdag.
Stk. 2. Kommunens afgørelse kan ikke indbringes for an‐
den administrativ myndighed.
Kapitel 6
Underretning af ansøgeren
§ 8. Træffer Københavns Kommune afgørelse om opta‐
gelse på valglisten, jf. § 7, underretter kommunen skriftligt
ansøgeren herom, jf. stk. 2 og 3.
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Stk. 2. Underretningen skal, ud over oplysning om an‐
søgerens optagelse på valglisten, indeholde oplysning om,
1) hvor længe afgørelsen gælder, jf. § 11, stk. 1,
2) at ansøgeren ‑ uden at modtage valgkort ‑ kan stemme
ved valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,
hvis afgørelsen fortsat er gyldig på valgdagen,
3) at ansøgeren ikke kan stemme ved kommunale og regi‐
onale valg i Danmark,
4) at ansøgeren enten kan brevstemme eller stemme ved
personligt fremmøde på valgdagen, idet afstemnings‐
stedet angives,
5) at afgørelsen ophører med at have gyldighed, såfremt
ansøgeren flytter tilbage til Danmark og bopælsregi‐
strerer sig i CPR med en adresse i Danmark, idet ansø‐
geren i så fald automatisk vil blive optaget på valgli‐
sten efter de almindelige regler, og
6) at det er en forudsætning for optagelse på valglisten
ved fornyet ophold i en af de øvrige medlemsstater i
Den Europæiske Union, at der indgives ansøgning her‐
om, såfremt ansøgeren i forbindelse med det fornyede
ophold registreres i CPR som udrejst.
Stk. 3. Underretningen skal endvidere indeholde oplys‐
ning om, at ansøgeren ved udløbet af 2-årsperioden kan an‐
søge om fornyet optagelse på valglisten, og om, at 2-årspe‐
rioden, hvis ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden indgi‐
ver ansøgning om fornyet optagelse på valglisten, forlæn‐
ges, indtil der er truffet afgørelse, jf. § 11, stk. 2 og 3.
Kapitel 7
Kommunens indberetning til CPR
§ 9. Københavns Kommune skal straks indberette afgørel‐
ser om optagelse på den særlige valgliste af personer, der
har valgret efter lovens § 3, stk. 1, nr. 2, til CPR. Kommu‐
nen skal i forbindelse med indberetningen angive, fra hvil‐
ket tidspunkt ansøgeren har valgret, jf. § 11.
§ 10. Viser det sig efter optagelse på valglisten, at ansøge‐
ren ikke er fyldt 18 år senest på valgdagen, medtages
vedkommende ikke i det udtræk af CPR, der danner grund‐
lag for valglisterne.
Kapitel 8
Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på
valglisten
§ 11. Afgørelser om optagelse på den særlige valgliste til
Europa-Parlamentsvalg i Danmark gælder i 2 år fra afgørel‐
sens dato, jf. dog stk. 2-5.
Stk. 2. Indgiver en vælger, der er omfattet af lovens § 3,
stk. 1, nr. 2, inden udløbet af 2-årsperioden ansøgning om
fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil
der er truffet afgørelse.
Stk. 3. Træffes afgørelse om fornyet optagelse på valgli‐
sten i medfør af lovens § 3, stk. 1, nr. 2, inden udløbet af 2årsperioden for en tidligere meddelt afgørelse om optagelse
på valglisten i medfør af en af de nævnte bestemmelser, af‐
kortes perioden, idet afgørelsen om fornyet optagelse på
valglisten har gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato.
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Stk. 4. Afgørelser om optagelse på valglisten bortfalder,
når vælgeren på ny bopælsregistreres i CPR, eller hvis væl‐
geren registreres med et andet statsborgerskab end dansk.
Stk. 5. Hvis social- og indenrigsministeren modtager un‐
derretning om, at en person, der er optaget på den særlige
valgliste, er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsval‐
get i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske
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Union, jf. § 1, nr. 3, skal den pågældende slettes af den sær‐
lige valgliste, jf. lovens § 14, stk. 4.
Kapitel 9
Ikrafttræden
§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2020.

Social- og Indenrigsministeriet, den 18. maj 2020
NIKOLAJ STENFALK
/ Christine Boeskov
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ANSØGNINGSSKEMA
Udfyldes af Københavns Kommune

Sendes til*:

Modtaget dato

Københavns Kommune
Folkeregistret
Gyldenløvesgade 11
DK-1600 København V
Danmark

Journalnummer

Europa-Parlamentsvalg

Telefon: +45 33 66 33 66
E-mail: folkeregister@kff.kk.dk 1)

Ansøgning om optagelse på valglisten
af en person, der er dansk statsborger
med fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union.

*Ansøgningsskemaet skal anvendes og kan indgives til Københavns Kommune ved personligt
fremmøde eller sendes pr. fysisk post eller email.
1)

Hvis du gerne vil sende ansøgningsskemaet pr. e-mail, bør du sende det som sikker post, da ansøgningsskemaet
indeholder personfølsomme oplysninger (dit personnummer). På Københavns Kommunes hjemmeside kan du
finde vejledning om, hvordan du sender sikker post eller digital post til kommunen.

Ansøger

Husk - se vejledningen på bagsiden

Fornavn, mellemnavn og efternavn

Personnummer 2)

Adresse i udlandet, herunder land

E-mail /telefonnummer

2)

Hvis du ikke har et dansk personnummer, skal du oplyse fødselsdato.

Har du tidligere haft bopæl i Danmark (været bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR))

Nej

Ja

Hvis ja, oplys seneste adresse i Danmark

Ansøgerens erklæring og underskrift
Undertegnede erklærer, at jeg er dansk statsborger og har fast bopæl på ovenstående
adresse. Jeg erklærer endvidere, at jeg kun vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i
Danmark.
Dato

Underskrift

Urigtig skriftlig erklæring kan efter straffelovens § 163 straffes med bøde eller med fængsel i indtil 4 måneder.
Social- og Indenrigsministeriet 2020

Vejledning
Valgret og optagelse på valglisten ved Europa-Parlamentsvalg i Danmark af personer med dansk indfødsret (dansk statsborgerskab), der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU
1. Betingelserne for valgret
Personer med dansk statsborgerskab, der har fast bopæl i
en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
(EU), og som på valgdagen er fyldt 18 år, har valgret og kan
stemme til Europa-Parlamentet i Danmark.

Hvis du brevstemmer, skal det ske i så god tid, at din brevstemme kan være sendt hjem og modtaget i Københavns
Kommune, inden afstemningen går i gang på valgdagen.
Du kan også brevstemme i enhver kommune i Danmark fra
og med 6 uger før valget.

Du anses for at have fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU, hvis du i forbindelse med flytning til udlandet
er frameldt Det Centrale Personregister (CPR) i Danmark
og har taget ophold i et af de øvrige EU-lande på en måde,
der ikke er rent midlertidig (ferie, gennemrejse og lignende).

Du kan godt brevstemme, selv om du endnu ikke har fået
besked om, hvorvidt din ansøgning om optagelse på valglisten er imødekommet. Bliver du ikke optaget på valglisten, kommer brevstemmen blot ikke i betragtning.

2. Du skal optages på valglisten for at kunne stemme
For at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark skal du først optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune. Det er en betingelse, at man indgiver ansøgning om at komme på valglisten.
Ansøgningsskemaet skal udfyldes, dateres og underskrives som angivet på skemaet. Ansøgningen skal indgives til Københavns Kommunes Folkeregister enten ved
personligt fremmøde eller ved at sende den pr. post eller epost.
Københavns Kommune træffer afgørelse om, hvorvidt du
opfylder betingelserne for at blive optaget på den særlige
valgliste, og underretter dig om afgørelsen.
For de EU-bosatte, der i forvejen er optaget på folketingsvalglisten, gælder særlige regler. Se pkt. 6.
3. Hvornår bør ansøgningen indgives
Ansøgningen skal kunne være færdigbehandlet senest 15.dagen før valget. Ansøgningen kræver en vis behandlingstid, inden afgørelsen kan træffes. Man kan derfor ikke
regne med, at en ansøgning, der er indgivet på 15.-dagen
før et valg eller kort tid før denne dag, kan give adgang til
at stemme ved valget.
Indsend derfor ansøgningen i god tid. Se dog nedenfor i pkt. 4 om, hvor længe afgørelsen om optagelse på valglisten er gyldig.
4. Varighed af optagelse på valglisten
Optagelse på den særlige valgliste gælder i 2 år regnet fra
datoen for afgørelsen. Hvis der er mere end 2 år til det
kommende Europa-Parlamentsvalg, skal man derfor ansøge om optagelse igen for at kunne stemme til valget.

Du vil ikke modtage et valgkort. Du skal i stedet medbringe
legitimation (pas, kørekort m.v.) ved stemmeafgivningen
på valgdagen, eller hvis du ønsker at brevstemme.
6. Særligt om EU-bosatte, der er optaget på folketingsvalglisten
EU-bosatte, der er optaget på folketingsvalglisten i medfør
af reglerne om udlandsdanskeres valgret til Folketinget, vil
automatisk blive optaget på den almindelige valgliste i den
kommune, hvor de boede inden udrejsen, hvis optagelsen fortsat gælder ved valget. Har du søgt om og er
blevet optaget på valglisten til folketingsvalg, og gælder afgørelsen fortsat ved det førstkommende valg til EuropaParlamentet, skal du derfor ikke søge om at blive optaget
på den særlige valgliste i Københavns Kommune. Hvis du
er i tvivl om, hvorvidt du er optaget på folketingsvalglisten,
kan du spørge din tidligere bopælskommune eller Københavns Kommunes Folkeregister.
7. Du må kun stemme i ét EU-land
Danske statsborgere, der bor i et af de øvrige EU-lande, har
også valgret til Europa-Parlamentet i bopælslandet. Man
må imidlertid kun stemme i ét land. Ellers kan man blive
straffet. Du skal derfor vælge, om du vil stemme til EuropaParlamentsvalget i Danmark eller til valget i det EU-land,
hvor du bor.
8. Behandling af personoplysninger
Efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du ret til indsigt i de oplysninger, der registreres
om dig. Du kan henvende dig til myndigheden, der registrerer oplysningerne (Københavns Kommune). Du kan
kræve at få rettet evt. urigtige oplysninger, der er registreret om dig.

5. Du kan brevstemme eller stemme på et afstemningssted på valgdagen
Du kan brevstemme i udlandet, herunder i et af de øvrige
EU-lande, ved at henvende dig til enhver dansk repræsentation (ambassade eller konsulat). Du kan brevstemme
fra og med 3 måneder før valgdagen.
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