
 

 

 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

sim@sim.dk 

Til samtlige kommunalbestyrelser 
 

Orientering om ny bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-

Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger af personer, der har valgret uanset 

ophold i et tredjeland, på Færøerne eller i Grønland 

Ved dette brev orienteres samtlige kommunalbestyrelser om udstedelsen af 

bekendtgørelse nr. 660 af 13. maj 2020 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. Bekendtgørelsen er vedlagt (bilag 1). 

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juni 2020. 

Bekendtgørelsen er en opdatering af bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2019 med 

samme titel, der nu er ophævet. 

1. Ansøgningsskemaer 

Social- og Indenrigsministeriet har opdateret de to ansøgningsskemaer, der hører til 

bekendtgørelsen, og som vælgerne skal anvende ved ansøgning om optagelse på 

valglisten.1 Ansøgningsskemaerne er vedlagt (bilag 2 og 3). 

Ansøgninger efter bekendtgørelsen skal indgives til Københavns Kommune.2 Vælgeren 

kan benytte følgende adresse: Folkeregistret, Gyldenløvesgade 11, 1600 København V, 

Danmark, eller sikker e-mail til folkeregister@kff.kk.dk.  

Er en ansøgning om optagelse på valglisten efter bekendtgørelsen indgivet til en anden 

kommune end Københavns Kommune, skal kommunen videresende ansøgningen til 

Københavns Kommune.3 

Begge ansøgningsskemaer skal efter anmodning kunne fås hos kommunen, og 

kommunen opfordres i øvrigt til at gøre skemaerne tilgængelige på kommunens 

hjemmeside. 

2. Vejledning om reglerne 

                                                             
1 Se § 3, stk. 2, i bekendtgørelsen. 
2 Se § 2, stk. 1, i bekendtgørelsen. 
3 Se § 2, stk. 2, i bekendtgørelsen. 
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I forbindelse med kommunernes vejledning om reglerne bør kommunerne særligt 

være opmærksom på nedenstående punkter. 

2.1. Ansøgninger om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg er ikke 

længere tidsmæssigt afgrænset (NYT) 

Efter den gamle bekendtgørelses § 2, stk. 2, kunne en ansøgning om optagelse på 

valglisten til Europa-Parlamentsvalg tidligst indgives den 1. august i det andet år forud 

for det år, hvor der skal afholdes valg til Europa-Parlamentet. 

Denne bestemmelse er nu ophævet, og der er ikke længere en begrænsning i, hvornår 

man kan ansøge om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg. 

Der kan således indgives ansøgning om optagelse på valglisten til Europa-

Parlamentsvalg på et hvilket som helst tidspunkt. 

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 denne periode. 

Ansøgning om optagelse på valglisten til visse folkeafstemninger kan som hidtil 

indgives på et hvilket som helst tidspunkt. 

2.2. Ansøgninger fra personer, der har ophold i et land uden for riget, der ikke er 

medlem af Den Europæiske Union (tredjeland) 

I forbindelse med vejledning af personer, der opholder sig eller påtænker at tage 

ophold i et tredjeland, bør kommunen i øvrigt være opmærksom på, at hvis den 

pågældende person er myndig (ikke frataget den retlige handleevne), vil den 

pågældende få en bedre retsstilling ved at søge om optagelse på folketingsvalglisten 

efter den almindelige udlandsdanskerbekendtgørelse,4 idet den pågældende i så fald 

vil få mulighed for at stemme til både folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-

Parlamentsvalg. 

Er den pågældende umyndig og opholder sig i et tredjeland, kan vedkommende søge 

efter vedlagte bekendtgørelse (ansøgningsskemaet i bilag 3), men vil således kun få 

mulighed for at stemme til Europa-Parlamentsvalg.5 

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 

                                                             
4 Bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har 
valgret uanset ophold i udlandet. 
5 Se § 3 b i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 7. 
februar 2019. 
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Bekendtgørelse 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

I medfør af § 96 b, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, jf.
lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019, og § 14 b, stk.
5, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamen‐
tet, jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 7. februar 2019, fastsæt‐
tes:

Kapitel 1
Optagelse på valglisten efter ansøgning

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved folkeaf‐
stemninger, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i
Grønland, for vælgere, der er omfattet af § 96 a i lov om
valg til Folketinget, og som er registreret i Det Centrale Per‐
sonregister (CPR) som udrejst eller med bopæl i Grønland.
Denne bekendtgørelse finder endvidere anvendelse ved valg
af danske medlemmer til Europa-Parlamentet for vælgere,
der er omfattet af §§ 3 a eller 3 b i lov om valg af danske
medlemmer til Europa-Parlamentet, og som er registreret i
Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst eller med bo‐
pæl i Grønland.

Stk. 2. De vælgere, der er nævnt i stk. 1, skal optages på
en særlig valgliste i Københavns Kommune.

Stk. 3. Det er en betingelse for optagelse på valglisten, at
vælgeren har indgivet ansøgning herom efter reglerne i §§
2-4, jf. § 16, og at afgørelse om optagelse på valglisten er
truffet senest 7.-dagen før valgdagen.

Kapitel 2
Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten efter § 96 b,
stk. 1, i lov om valg til Folketinget eller § 14 b, stk. 1, i lov
om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 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 kommunalbestyrelsen ansøgningen
til Københavns Kommune.

§ 3. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse,
pr. post eller e-post.

Stk. 2. Ansøgning skal indgives på en formular (ansøg‐
ningsskema) til ansøgning efter § 96 a i lov om valg til Fol‐
ketinget og til ansøgning efter § 3 a i lov om valg af danske
medlemmer til Europa-Parlamentet henholdsvis på en for‐
mular (ansøgningsskema) til ansøgning efter § 3 b i lov om
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, der er
godkendt af Social- og Indenrigsministeriet.

Stk. 3. Ansøgningsskema kan fås hos alle kommuner og
på valg.sim.dk. Ansøgningsskema til ansøgning efter § 96 a
i lov om valg til Folketinget og til ansøgning efter § 3 a i lov
om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet kan
endvidere fås hos rigsombuddene på Færøerne og i Grøn‐
land. Ansøgningsskema til ansøgning efter § 3 b i lov om
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet kan end‐
videre fås hos danske diplomatiske og konsulære repræsen‐
tationer i lande uden for riget, der ikke er medlem af Den
Europæiske Union (tredjeland).

Stk. 4. Rigsombuddene på Færøerne og i Grønland be‐
kendtgør så vidt muligt 2 måneder før afholdelse af en fol‐
keafstemning, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i
Grønland, og 2 måneder før valg af danske medlemmer til
Europa-Parlamentet på rigsombuddenes hjemmesider og i
de stedlige dagblade eller lokalaviser, at personer som
nævnt i § 1, stk. 1, kan ansøge om at blive optaget på valgli‐
sten, jf. § 1, stk. 2 og 3.

Kapitel 3
Ansøgningens indhold

§ 4. Ansøgningen, der skal være dateret og underskrevet
af ansøgeren, jf. dog stk. 7, skal indeholde oplysning om an‐
søgerens
1) fulde navn,
2) personnummer,
3) udrejsedato eller fraflytningsdato og
4) adresse i udlandet, på Færøerne eller i Grønland eller ‑

hvis en sådan ikke haves ‑ en kontaktadresse i Dan‐
mark.

Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten
i medfør af § 96 a, stk. 2 eller 3, i lov om valg til Folketinget
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eller § 3 a, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 1 eller 2, i lov om
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal an‐
søgningen endvidere indeholde oplysning om årsagen til op‐
holdet uden for Danmark. For ansøgere, der søger om opta‐
gelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 3, i lov om valg til
Folketinget og § 3 a, stk. 2, og § 3 b, stk. 2, i lov om valg af
danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal ansøgnin‐
gen herudover tillige indeholde oplysning om opholdets for‐
ventede varighed.

Stk. 3. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten
i medfør af § 96 a, stk. 4, i lov om valg til Folketinget eller §
3 a, stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, i lov om valg af danske med‐
lemmer til Europa-Parlamentet, skal ansøgningen endvidere
indeholde oplysning om, at ansøgeren agter at vende tilbage
til Danmark inden for 2 år efter udrejsen henholdsvis fraflyt‐
ningsdatoen fra Danmark.

Stk. 4. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten
i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til Folketinget eller §
3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov om valg af danske med‐
lemmer til Europa-Parlamentet, skal ansøgningen ud over de
oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i stk. 1, tillige inde‐
holde oplysning om ansøgerens ægtefælles, registrerede
partners eller samlevers
1) fulde navn,
2) personnummer,
3) udrejsedato eller fraflytningsdato og
4) adresse i udlandet, på Færøerne eller i Grønland eller ‑

hvis en sådan ikke haves ‑ en kontaktadresse i Dan‐
mark.

Stk. 5. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten
i medfør af § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om valg til
Folketinget eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, eller § 3 b,
stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlemmer
til Europa-Parlamentet, skal ansøgningen endvidere indehol‐
de oplysning om årsagen til ansøgerens ægtefælles, registre‐
rede partners eller samlevers ophold uden for Danmark. For
ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af §
96 a, stk. 5, jf. stk. 3, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a,
stk. 4, jf. stk. 2, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 2, i lov om valg af
danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal ansøgnin‐
gen herudover tillige indeholde oplysning om den forvente‐
de varighed af ansøgerens ægtefælles, registrerede partners
eller samlevers ophold uden for Danmark.

Stk. 6. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten
i medfør af § 96 a, stk. 5, jf. stk. 4, i lov om valg til Folke‐
tinget eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 3,
i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,
skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, at an‐
søgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever agter
at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter dennes
udrejse henholdsvis fraflytningsdato fra Danmark.

Stk. 7. Indgives ansøgningen pr. e-post, skal ansøgerens
navn anføres på det sted på ansøgningsskemaet, der er be‐
regnet til ansøgerens underskrift.

Kapitel 4
Københavns Kommunes behandling af ansøgningen

§ 5. Er ansøgeren med rette bopælsregistreret i CPR med
en adresse i Danmark, underretter Københavns Kommune
ansøgeren om, at optagelse på valglisten vil ske automatisk,
så længe den pågældende er bopælsregistreret i CPR med en
adresse i Danmark.

§ 6. Er ansøgningen ikke indgivet på et ansøgningsskema,
der er godkendt af Social- og Indenrigsministeriet, jf. § 3,
stk. 2, skal Københavns Kommune meddele ansøgeren, at
kommunen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøg‐
ningen, meddele årsagen hertil og vejlede ansøgeren om
muligheden for at ansøge om optagelse på valglisten efter §
3, stk. 1 og 2. Københavns Kommune skal fysisk eller elek‐
tronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise an‐
søgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt. Hvis
ansøgningen vedrører fornyet optagelse på valglisten, jf. §
16, stk. 3, skal kommunen dog kun undlade at behandle an‐
søgningen, hvis der er særlig grund hertil.

§ 7. Københavns Kommune skal undersøge, om
1) ansøgeren har dansk indfødsret og er fyldt 18 år,
2) de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i § 4, stk. 1,

nr. 1-3, svarer til oplysningerne i CPR,
3) ansøgningen er dateret, og
4) ansøgningen er underskrevet af ansøgeren eller, hvis

ansøgningen er indgivet pr. e-post, ansøgerens navn er
anført på det sted på ansøgningsskemaet, der er bereg‐
net til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk. 7.

Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten
i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til Folketinget og § 3
a, stk. 4, og § 3 b, stk. 4, i lov om valg af danske medlem‐
mer til Europa-Parlamentet, skal kommunen endvidere un‐
dersøge, om
1) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samle‐

ver har dansk indfødsret og er fyldt 18 år,
2) de oplysninger om ansøgerens ægtefælle, registrerede

partner eller samlever, der er nævnt i § 4, stk. 4, nr. 1-3,
svarer til oplysningerne i CPR, og

3) ansøgeren ifølge oplysningerne i CPR har indgået æg‐
teskab eller registreret partnerskab eller opfylder betin‐
gelserne herfor med den person, som ansøgeren har an‐
ført som sin ægtefælle, registrerede partner eller samle‐
ver.

Stk. 3. For ansøgninger om optagelse på valglisten efter §
96 b, stk. 1, i lov om valg til Folketinget skal kommunen til‐
lige undersøge, at ansøgeren, og hvis der ansøges om opta‐
gelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til
Folketinget, ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller
samlever, ikke er umyndig.

§ 8. Opfylder ansøgeren ikke de valgretsbetingelser, der
er nævnt i § 7, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, meddeler Københavns
Kommune den pågældende, at ansøgningen som følge heraf
ikke kan imødekommes. Kommunen skal meddele ansøge‐
ren, hvilken eller hvilke valgretsbetingelser ansøgeren ikke
opfylder.
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§ 9. Er der fejl eller mangler i ansøgningsskemaet vedrø‐
rende ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato el‐
ler fraflytningsdato eller adresse i udlandet, på Færøerne el‐
ler i Grønland eller ‑ hvis en sådan ikke haves ‑ en kontakt‐
adresse i Danmark, påfører Københavns Kommune ansøg‐
ningsskemaet de korrekte henholdsvis manglende oplysnin‐
ger. Er der på grund af uoverensstemmelser mellem oplys‐
ningerne i ansøgningsskemaet og oplysningerne i CPR eller
på grund af manglende oplysninger i ansøgningsskemaet
tvivl om ansøgerens identitet, tilbagesender Københavns
Kommune ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelel‐
se om årsagen hertil.

Stk. 2. Er ansøgningsskemaet ikke dateret, tilbagesender
Københavns Kommune ansøgningsskemaet til ansøgeren
med meddelelse om årsagen hertil, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Er ansøgningsskemaet ikke underskrevet af ansø‐
geren eller, hvis ansøgningsskemaet er indgivet pr. e-post,
ansøgerens navn ikke anført på det sted på ansøgningsske‐
maet, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk.
7, tilbagesender Københavns Kommune ansøgningsskemaet
til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil, jf. dog stk.
4.

Stk. 4. Skal ansøgningsskemaet i medfør af § 11, stk. 2,
videresendes til Valgnævnet, skal ansøgningsskemaet i de i
stk. 2 og 3 nævnte tilfælde dog ikke tilbagesendes til ansø‐
geren, men videresendes til Valgnævnet.

§ 10. Er der i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse
på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til Fol‐
ketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov om valg af
danske medlemmer til Europa-Parlamentet, fejl eller mang‐
ler i ansøgningsskemaet vedrørende oplysninger om ægte‐
fællens, den registrerede partners eller samleverens fulde
navn, personnummer, udrejsedato eller adresse i udlandet,
på Færøerne eller i Grønland eller ‑ hvis en sådan ikke haves
‑ en kontaktadresse i Danmark, påfører Københavns Kom‐
mune ansøgningsskemaet de korrekte henholdsvis manglen‐
de oplysninger, såfremt ægtefællens, den registrerede part‐
ners eller samleverens identitet kan fastslås på grundlag af
oplysningerne i ansøgningsskemaet. Er der tvivl om ægte‐
fællens, den registrerede partners eller samleverens identitet,
videresender Københavns Kommune ansøgningsskemaet til
Valgnævnet.

§ 11. Er en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema
som nævnt i § 3, stk. 2, og er betingelserne i §§ 5, 6, 9 og 10
opfyldt for Københavns Kommunes behandling af ansøgnin‐
gen, skal Københavns Kommune træffe afgørelse om opta‐
gelse på valglisten, såfremt
1) ansøgeren er fyldt 18 år og har dansk indfødsret,
2) ansøgeren i det tilfælde, hvor ansøgeren søger om opta‐

gelse på valglisten efter § 96 b, stk. 1, i lov om valg til
Folketinget, ikke er umyndig,

3) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samle‐
ver i det tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse
på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til
Folketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov
om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,
er fyldt 18 år og har dansk indfødsret,

4) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samle‐
ver i det tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse
på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til
Folketinget, ikke er umyndig,

5) der ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren er om‐
fattet af en af de persongrupper, der er nævnt i § 96 a i
lov om valg til Folketinget eller §§ 3 a og 3 b i lov om
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

6) ansøgeren inden for de sidste 4 år før ansøgningens
modtagelse hos Københavns Kommune har været bo‐
pælsregistreret i CPR i Danmark, og

7) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samle‐
ver i det tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse
på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, i lov om valg til
Folketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov
om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,
inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i
kommunen har været bopælsregistreret i CPR i Dan‐
mark.

Stk. 2. Opfylder ansøgeren de almindelige valgretsbetin‐
gelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, men ikke de øvrige
valgretsbetingelser i stk. 1, nr. 3-7, videresender Køben‐
havns Kommune ansøgningsskemaet til Valgnævnet.

§ 12. Videresender Københavns Kommune efter § 10, 2.
pkt., eller § 11, stk. 2, ansøgningsskemaet til Valgnævnet,
træffer Valgnævnet afgørelse i sagen, jf. dog stk. 3. Når
Københavns Kommune videresender ansøgningsskemaet til
Valgnævnet, giver Københavns Kommune Valgnævnet op‐
lysning om det afstemningssted, hvor ansøgeren i givet fald
kan afgive stemme på valgdagen.

Stk. 2. Københavns Kommunes videresendelse til Valg‐
nævnet skal ske snarest muligt og senest 2 måneder efter
kommunens modtagelse af ansøgningen.

Stk. 3. Er der på tidspunktet for Valgnævnets modtagelse
af ansøgningen forløbet mere end 6 måneder siden daterin‐
gen af ansøgningen, kan Valgnævnet tilbagesende ansøgnin‐
gen til Københavns Kommune med en anmodning om, at
kommunen kontakter ansøgeren og anmoder ansøgeren om
at indsende en ansøgning på ny.

Kapitel 5
Underretning af ansøgeren og indberetning til CPR m.v.

§ 13. Træffer Københavns Kommune afgørelse om opta‐
gelse på valglisten efter § 11, stk. 1, underretter kommunen
ansøgeren herom.

Stk. 2. Underretningen skal, ud over oplysning om an‐
søgerens optagelse på valglisten, indeholde oplysning om,
1) hvor længe afgørelsen gælder, jf. § 16, stk. 1 henholds‐

vis stk. 2,
2) at ansøgeren ‑ uden at modtage valgkort ‑ i denne peri‐

ode kan stemme ved folkeafstemninger, der ikke afhol‐
des på Færøerne eller i Grønland, ved valg af danske
medlemmer til Europa-Parlamentet eller begge dele,

3) at ansøgeren ikke kan stemme ved kommunale og regi‐
onale valg i Danmark,
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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 et tredjeland, på Færøerne eller i
Grønland, at der indgives ansøgning herom, såfremt
ansøgeren i forbindelse med det fornyede ophold regi‐
streres i CPR som udrejst eller med bopæl i Grønland.

Stk. 3. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af §§ 3 a
eller 3 b i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Par‐
lamentet, skal underretningen, hvis der træffes afgørelse
1) fra og med den 1. august i det andet år forud for det år,

hvor der skal afholdes valg af danske medlemmer til
Europa-Parlamentet, til og med 7.-dagen før valgdagen,
indeholde oplysning om, at ansøgeren er optaget på
valglisten og kan stemme ved det kommende valg af
danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

2) mellem den 1. april og den 1. august i det andet år for‐
ud for det år, hvor der skal afholdes valg af danske
medlemmer til Europa-Parlamentet, indeholde oplys‐
ning om, at ansøgeren ikke nødvendigvis kan stemme
ved det kommende valg af danske medlemmer til Euro‐
pa-Parlamentet, idet det vil afhænge af datoen for valg‐
et, eller

3) fra og med 6.-dagen før valgdagen til og med den 1.
april i det andet år forud for det år, hvor der skal afhol‐
des valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,
indeholde oplysning om, at ansøgeren ikke kan stemme
ved det kommende valg af danske medlemmer til Euro‐
pa-Parlamentet, medmindre ansøgeren på ny optages
på valglisten efter ansøgning.

Stk. 4. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 96 a
i lov om valg til Folketinget eller § 3 a i lov om valg af dan‐
ske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal underretningen
tillige indeholde oplysning om, at ansøgeren, hvis
vedkommende ikke er umyndig, automatisk vil blive optaget
på valglisten til folketingsvalg på Færøerne henholdsvis i
Grønland.

Stk. 5. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 96 a,
stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om
valg til Folketinget eller i medfør af § 3 a, stk. 1 eller 2, § 3
a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk.
4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlemmer til
Europa-Parlamentet, skal underretningen tillige indeholde
oplysning om adgangen til ved udløbet af 2-årsperioden at
ansøge 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 i medfør
af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i
lov om valg til Folketinget eller i medfør af § 3 a, stk. 1 eller
2, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3
b, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlem‐

mer til Europa-Parlamentet, forlænges, indtil der er truffet
afgørelse, jf. § 16, stk. 3.

Stk. 6. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 96 a,
stk. 4, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 4, i lov om valg til Folke‐
tinget, eller i medfør af § 3 a, stk. 3, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, §
3 b, stk. 3, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg af dan‐
ske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal underretningen
tillige indeholde oplysning om, at afgørelsen om optagelse
på valglisten i medfør af de nævnte bestemmelser ikke kan
fornys, og at ansøgeren, hvis det viser sig, at varigheden af
opholdet uden for Danmark overstiger 2 år, efter ansøgning i
øvrigt vil kunne blive optaget på valglisten i medfør af § 96
a i lov om valg til Folketinget eller § 3 a eller § 3 b i lov om
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, såfremt
betingelserne herfor er opfyldt.

§ 14. Træffer Valgnævnet afgørelse om optagelse på
valglisten efter § 12, stk. 1, giver Valgnævnet ansøgeren den
underretning, der er nævnt i § 13.

Stk. 2. Valgnævnet underretter tillige Københavns Kom‐
mune, der herefter skal sørge for den fornødne indberetning
til CPR, jf. § 15.

Stk. 3. Træffer Valgnævnet afgørelse om, at ansøgeren ik‐
ke opfylder betingelserne for optagelse på valglisten, under‐
retter Valgnævnet ansøgeren og Københavns Kommune her‐
om.

§ 15. Københavns Kommune skal straks indberette til
CPR afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere, der
er omfattet af § 96 a i lov om valg til Folketinget eller §§ 3 a
eller 3 b i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Par‐
lamentet, jf. dog stk. 3. Københavns Kommune skal i for‐
bindelse med indberetningen angive, fra hvilket tidspunkt
ansøgeren har valgret, jf. stk. 2.

Stk. 2. Optages en ansøger på valglisten i medfør af § 96
a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om
valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 1 eller 2, § 3 a, stk. 4, jf.
stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1
eller 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Par‐
lamentet, skal Københavns Kommune angive, at ansøgeren
har valgret fra datoen for kommunens henholdsvis Valg‐
nævnets afgørelse om optagelse af ansøgeren på valglisten.
Datoen kan dog ikke være før ansøgerens registrerede udrej‐
sedato eller fraflytningsdato i CPR. Optages ansøgeren på
valglisten i medfør af § 96 a, stk. 4, i lov om valg til Folke‐
tinget eller § 3 a, stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, i lov om valg af
danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal kommunen
angive, at ansøgeren har valgret fra ansøgerens registrerede
udrejsedato eller fraflytningsdato i CPR. Optages ansøgeren
på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 5, jf. stk. 4, i lov om
valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, eller § 3 b,
stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Eu‐
ropa-Parlamentet, skal kommunen angive, at ansøgeren har
valgret fra den registrerede udrejsedato eller fraflytningsdato
i CPR for den person omfattet af § 96 a, stk. 4, i lov om valg
til Folketinget eller § 3 a, stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, i lov om
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, som an‐
søgeren har den tilknytning til, som er nævnt i § 96 a, stk. 5,
i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b,
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stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parla‐
mentet.

Kapitel 6
Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på

valglisten

§ 16. Afgørelser om optagelse på valglisten af en vælger,
der er omfattet af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf.
stk. 2 eller 3, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 1
eller 2, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2,
eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske
medlemmer til Europa-Parlamentet, gælder i 2 år fra afgø‐
relsens dato, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger,
der er omfattet af § 96 a, stk. 4, i lov om valg til Folketinget
eller § 3 a, stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, i lov om valg af danske
medlemmer til Europa-Parlamentet, gælder i 2 år regnet fra
vælgerens registrerede udrejsedato eller fraflytningsdato i
CPR, jf. dog stk. 4 og 5. Afgørelse om optagelse på valgli‐
sten af en vælger, der er omfattet af § 96 a, stk. 5, jf. stk. 4, i
lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, eller
§ 3 b, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer
til Europa-Parlamentet, gælder i 2 år regnet fra den registre‐
rede udrejsedato eller fraflytningsdato i CPR for den person
omfattet af § 96 a, stk. 4, i lov om valg til Folketinget eller §
3 a, stk. 3, eller § 3 b, stk. 3, i lov om valg af danske med‐
lemmer til Europa-Parlamentet, som vælgeren har den til‐
knytning til, som er nævnt i § 96 a, stk. 5, i lov om valg til
Folketinget eller § 3 a, stk. 4, eller § 3 b, stk. 4, i lov om
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. dog
stk. 4 og 5.

Stk. 3. Indgiver en vælger, der er omfattet af § 96 a, stk. 2
eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i lov om valg til
Folketinget eller § 3 a, stk. 1 eller 2, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1
eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1 eller
2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamen‐

tet, inden udløbet af 2-årsperioden ansøgning om fornyet
optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er
truffet afgørelse.

Stk. 4. Træffes afgørelse om fornyet optagelse på valgli‐
sten i medfør af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf.
stk. 2 eller 3, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 1
eller 2, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2,
eller § 3 b, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske
medlemmer til Europa-Parlamentet inden udløbet af 2-års‐
perioden for en tidligere meddelt afgørelse om optagelse på
valglisten i medfør af en af de nævnte bestemmelser, afkor‐
tes perioden, idet afgørelsen om fornyet optagelse på valgli‐
sten har gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato. Tilsvarende
gælder, hvis afgørelse om optagelse på valglisten i medfør
af § 96 a, stk. 2 eller 3, eller § 96 a, stk. 5, jf. stk. 2 eller 3, i
lov om valg til Folketinget eller § 3 a, stk. 1 eller 2, § 3 a,
stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, § 3 b, stk. 1 eller 2, eller § 3 b, stk. 4,
jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg af danske medlemmer til Eu‐
ropa-Parlamentet træffes inden udløbet af 2-årsperioden for
optagelse på valglisten i medfør af § 96 a, stk. 4, eller § 96
a, stk. 5, jf. stk. 4, i lov om valg til Folketinget eller § 3 a,
stk. 3, § 3 a, stk. 4, jf. stk. 3, § 3 b, stk. 3, eller § 3 b, stk. 4,
jf. stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-
Parlamentet.

Stk. 5. Afgørelser om optagelse på valglisten bortfalder,
når vælgeren på ny bopælsregistreres i CPR med en adresse
i Danmark.

Kapitel 7
Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2020.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2019 om opta‐

gelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folke‐
afstemninger 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, ophæves.

Social- og Indenrigsministeriet, den 13. maj 2020

NIKOLAJ STENFALK

/ Christine Boeskov
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 ANSØGNINGSSKEMA 

VEND 

Udfyldes af Københavns Kommune Sendes til*: 

Københavns Kommune 
Folkeregistret 
Gyldenløvesgade 11 
1600 København V 
Danmark 

Tlf. +45 33 66 33 66 
E-mail: folkeregister@kff.kk.dk1 

*Ansøgningsskemaet skal anvendes og kan indgives 
til Københavns Kommune ved personligt fremmø-
de eller sendes pr. fysisk post eller e-mail.

Modtaget dato Journalnummer 

Folkeafstemninger/ 
Europa-Parlamentsvalg 
Ansøgning om optagelse på valgli-
sten af en person, der er dansk 
statsborger med midlertidigt op-
hold på Færøerne eller i Grønland. 

1) Hvis du gerne vil sende ansøgningsformularen pr. e-mail, bør du sende den via sikker (krypteret) e-mail, da ansøgningen indeholder
personfølsomme oplysninger (dit personnummer). Du kan på Københavns Kommunes hjemmeside finde vejledning om, hvordan du sen-
der krypteret til kommunen. 

1. Hvad du søger om optagelse på valglisten til

☐ Jeg ansøger om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg

☐ Jeg ansøger om optagelse på valglisten til folkeafstemninger, der ikke afholdes på
Færøerne eller i Grønland2 

2) Hvis du er umyndig, kan du ikke søge om optagelse på valglisten til folkeafstemninger. 

2. Oplysninger om ansøgeren

Fornavn, mellemnavn og efternavn Personnummer 

Adresse på Færøerne eller i Grønland Udrejsedato/fraflytningsdato fra Danmark 

Evt. kontaktadresse i Danmark E-mail-adresse

3. Ophold på Færøerne eller i Grønland af en forventet varighed under 2 år
Hvis du agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter udrejse til Færøerne eller flytning til Grønland, skal du udfylde rubrik 1 og 
2, sætte kryds i nedenstående rubrik og datere og underskrive ansøgningen i rubrik 6.  

Hvis du ikke agter selv at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter udrejsen, men er medfølgende ægtefælle/registreret part-
ner/samlever til en person, der agter at vende tilbage inden for 2 år efter udrejsen, skal du i stedet udfylde rubrikkerne 1, 2 og 5 og datere 
og underskrive i rubrik 6. 

☐ Jeg erklærer, at jeg agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter udrejsen.

4. Ophold på Færøerne eller i Grønland af en forventet varighed over 2 år
Hvis du er medfølgende ægtefælle/registreret partner/samlever til en person, der er omfattet af en af grupperne A-F (under 4.2.), skal du 
udfylde rubrik 1, og 2, anføre de ønskede oplysninger om ægtefællens/den registrerede partners/samleverens udlandsophold i rubrikker-
ne 4.1 og 4.2, udfylde rubrik 5 og datere og underskrive ansøgningen i rubrik 6. 

Hvis du selv er omfattet af en af grupperne A-F (under 4.2.), skal du udfylde rubrik 1 og 2, rubrik 4.1. og 4.2. og underskrive ansøgningen i 
rubrik 6.  Du skal ikke udfylde rubrik 5. 
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4.1. Varighed af ophold på Færøerne eller i Grønland  

Forventet varighed af opholdet 

 

4.2. Årsagen til ophold på Færøerne eller i Grønland (sæt X og anfør de ønskede oplys-
ninger) 

A 

☐ 
 
☐ 

Statsansat beordret til tjeneste på 
Færøerne eller i Grønland 
 
Udsendt for at gøre tjeneste på Fæ-
røerne eller i Grønland som ansat af 
en dansk offentlig myndighed eller 
en herværende privat virksomhed el-
ler forening 

Navn på myndighed, virksomhed, forening 

B ☐ 
Ansat i en international organisation, 
hvoraf Danmark er medlem 

Navn på organisation 
 
 

C ☐ 
Udsendt for at gøre tjeneste på Fæ-
røerne eller i Grønland af en dansk 
hjælpeorganisation 

Navn på organisation 
 
 

D ☐ 
 
Uddannelsesøjemed 
 

Uddannelse samt navn på uddannelsesinstitution/-sted eller anfør, om det er praktikophold 
 

E ☐ 
 
Helbredsmæssige årsager 

Beskrivelse af helbredsmæssige årsager 
 
 

F ☐ 
 
Andre årsager 

Beskrivelse af årsagen 
 
 

5. Ægtefælle/registreret partner/samlever 
Du skal kun udfylde dette afsnit, hvis du er medfølgende ægtefælle/registreret partner/samlever til en person, der er omfattet af en af 
grupperne A-F (under 4.2.). I det tilfælde skal du udfylde denne rubrik og rubrik 1 og 2 samt anføre de ønskede oplysninger om ægtefæl-
lens/den registrerede partners/samleverens udlandsophold i rubrikkerne 4.1 og 4.2 og datere og underskrive ansøgningen i rubrik 6. 
 

 Fornavn, mellemnavn og efternavn 
 
 

Personnummer 

 Adresse  
 
 

Udrejsedato/fraflytningsdato fra Danmark 

 ☐ Jeg bor sammen med min ægtefælle/registrerede partner/samlever. Jeg boede også sammen med 
min samlever inden udrejsen. 

A ☐ 
Min ægtefælle/registrerede partner/samlever agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter 
udrejsen.  
Eller 

B ☐ 
Min ægtefælle/registrerede partner/samlever opholder sig på Færøerne eller i Grønland med den 
forventede varighed, der er nævnt i rubrik 4.1, og af en af de årsager, der er nævnt i rubrik 4.2. (Sæt 
X ved den pågældende årsag og anfør de ønskede oplysninger i rubrik 4.1 og 4.2). 

6. Dato og ansøgerens underskrift 

Dato 

 

 

Underskrift 

 

 

 

(Urigtig skriftlig erklæring kan efter straffelovens § 163 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.) 
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Vejledning 
Valgret til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger for danske stats-

borgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland 

 
1. Deltagelse i valg i Danmark kræver 
normalt bopæl i Danmark 
For at kunne deltage i valg i Danmark skal man 
være optaget på valglisten. Det bliver man uden 
videre, hvis man på valgdagen er dansk statsbor-
ger, er fyldt 18 år og senest 7.-dagen før valgda-
gen har fast bopæl i riget, dvs. at man er bopæls-
registreret i Det Centrale Personregister (CPR) i 
Danmark. Personer, der er umyndige, har valg-
ret til Europa-Parlamentsvalg, men ikke til folke-
tingsvalg og folkeafstemninger.  

2. Danske statsborgeres mulighed for at 
deltage i Europa-Parlamentsvalg og fol-
keafstemninger i Danmark, når de mid-
lertidigt opholder sig på Færøerne eller i 
Grønland 
Hvis man tager ophold på Færøerne eller i Grøn-
land og i den forbindelse ikke længere er bopæls-
registreret i CPR i Danmark, kan man normalt 
ikke deltage i valg i Danmark. Det kan man kun, 
hvis man hører til en af de persongrupper, der 
anses for at have bevaret fast bopæl i Danmark i 
valgmæssig henseende uanset ophold på Færø-
erne eller i Grønland. Det er endvidere en betin-
gelse, at man indgiver ansøgning om at komme 
på valglisten.  

Ansøgningsskemaet skal udfyldes, dateres og 
underskrives som angivet på skemaet. 

Reglerne om valgret til folkeafstemninger og Eu-
ropa-Parlamentsvalg i Danmark for danske 
statsborgere, der midlertidigt opholder sig på 
Færøerne eller i Grønland, følger af reglerne i 
folketingsvalgslovens § 96 a og Europa-
Parlamentsvalglovens § 3 a.  

3. Særligt om ægtefællers/registrerede 
partneres/samleveres valgret  
En person, der samlever på fælles bopæl med en 
person, der anses for at have bevaret fast bopæl i 
Danmark i valgmæssig henseende uanset ophold 
på Færøerne eller i Grønland, kan ligeledes op-
tages på valglisten, hvis de to samlevende 
1) har indgået ægteskab eller registreret part-

nerskab med hinanden eller 
2) opfylder betingelserne for at indgå ægteskab 

eller registreret partnerskab med hinanden 
og havde etableret fælles bopæl inden fra-
flytningen/udrejsen.  

Ægtefæller/registrerede partnere/samlevere skal 
indsende hver sin ansøgning, men gerne og helst 
samtidig. 

4. Hvem behandler ansøgningen 
Ansøgningen skal indgives til Københavns 
Kommune, som behandler ansøgningen og træf-

fer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at 
blive optaget på den særlige valgliste er opfyldt.  

Ansøgningen skal indgives til folkeregistret i Kø-
benhavns Kommune enten ved personligt frem-
møde eller ved at sende den pr. post eller e-mail. 
Hvis du sender ansøgningen med e-mail, bør du 
anvende sikker (krypteret) post for at beskytte 
dine personoplysninger. 

I visse tilfælde skal Københavns Kommune vide-
resende ansøgningen til Valgnævnet. Køben-
havns Kommune eller Valgnævnet underretter 
ansøgeren om afgørelsen. 

5. På hvilket tidspunkt bør ansøgningen 
indgives 
Ansøgningen skal kunne være færdigbehandlet 
senest 7.-dagen før valget/afstemningen. Ansøg-
ningen kræver en vis behandlingstid, inden afgø-
relsen kan træffes. Man kan derfor ikke regne 
med, at en ansøgning, der er indgivet på 7.-
dagen før et valg/en afstemning eller kort tid før 
denne dag, kan give adgang til at stemme ved 
dette valg. Indsend derfor ansøgningen i 
god tid. Se dog nedenfor i pkt. 6 om, hvor lang 
tid optagelse på valglisten har gyldighed. 

6. Varighed af optagelse på valglisten  
Optagelse på valglisten efter ansøgning har gyl-
dighed i indtil 2 år. Når man optages på valgli-
sten, får man et brev om, hvor længe optagelsen 
gælder, og om muligheden for at få optagelsen 
forlænget. 

Inden for den periode, optagelsen gælder, har 
man ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg 
og/eller i folkeafstemninger, der ikke afholdes i 
den del af riget, hvor man opholder sig. Hvis der 
er mere end 2 år til f.eks. det kommende Euro-
pa-Parlamentsvalg, skal man derfor ansøge om 
optagelse igen for at kunne stemme til valget. 

7. Flytning tilbage til Danmark 
Når man flytter tilbage til Danmark og bliver bo-
pælsregistreret i CPR med en adresse i Danmark, 
optages man automatisk på den almindelige 
valgliste. Man skal derfor ikke længere ansøge 
for at kunne stemme. 

8. Behandling af personoplysninger 
Efter databeskyttelsesforordningen og databe-
skyttelsesloven har du ret til indsigt i de oplys-
ninger, der registreres om dig. Du kan henvende 
dig til myndigheden, der registrerer oplysnin-
gerne (Københavns Kommune eller Valgnæv-
net). Du kan kræve at få rettet evt. urigtige op-
lysninger, der er registreret om dig. 



 ANSØGNINGSSKEMA 

VEND 

Udfyldes af Københavns Kommune Sendes til*: 

Københavns Kommune 
Folkeregistret 
Gyldenløvesgade 11 
1600 København V 
Danmark 

Tlf. +45 33 66 33 66 
E-mail: folkeregister@kff.kk.dk1 

*Ansøgningsskemaet skal anvendes og kan indgives 
til Københavns Kommune ved personligt fremmø-
de eller sendes pr. fysisk post eller e-mail.

Modtaget dato Journalnummer 

Europa-Parlamentsvalg 
Ansøgning om optagelse på valgli-
sten af en person, der er dansk 
statsborger med midlertidigt op-
hold i et land uden for riget, der ik-
ke er medlem af Den Europæiske 
Union (tredjeland). 

1) Hvis du gerne vil sende ansøgningsformularen pr. e-mail, bør du sende den via sikker (krypteret) e-mail, da ansøgningen indeholder
personfølsomme oplysninger (dit personnummer). Du kan på Københavns Kommunes hjemmeside finde vejledning om, hvordan du sen-
der krypteret til kommunen. 

1. Oplysninger om ansøgeren

Fornavn, mellemnavn og efternavn Personnummer 

Adresse i udlandet Udrejsedato fra Danmark 

Evt. kontaktadresse i Danmark E-mail-adresse

2. Ophold i et tredjeland (et land uden for EU) af en forventet varighed under 2 år.
Hvis du agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter udrejse til et tredjeland (et land uden for EU), skal du udfylde rubrik 1, sæt-
te kryds i nedenstående rubrik og datere og underskrive ansøgningen i rubrik 5.  

Hvis du ikke agter selv at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter udrejsen, men er medfølgende ægtefælle/registreret part-
ner/samlever til en person, der agter at vende tilbage inden for 2 år efter udrejsen, skal du i stedet udfylde rubrikkerne 1 og 4 og datere og 
underskrive i rubrik 5. 

☐ Jeg erklærer, at jeg agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter udrejsen.

3. Ophold i et tredjeland (et land uden for EU) af en forventet varighed over 2 år
Hvis du er medfølgende ægtefælle/registreret partner/samlever til en person, der er omfattet af en af grupperne A-F (under 3.2.), skal du 
udfylde rubrik 1, anføre de ønskede oplysninger om ægtefællens/den registrerede partners/samleverens udlandsophold i rubrikkerne 3.1 
og 3.2, udfylde rubrik 4 og datere og underskrive ansøgningen i rubrik 5. 

Hvis du selv er omfattet af en af grupperne A-F (under 3.2.), skal du udfylde rubrik 1, rubrik 3.1. og 3.2. og underskrive ansøgningen i ru-
brik 5.  Du skal ikke udfylde rubrik 4. 

3.1. Varighed af ophold i et tredjeland 

Forventet varighed af udlandsopholdet 

3.2. Årsagen til ophold i et tredjeland (sæt X og anfør de ønskede oplysninger) 

A 

☐ 

☐ 

Statsansat beordret til tjeneste i et 
tredjeland 

Udsendt for at gøre tjeneste i et tred-
jeland som ansat af en dansk offent-
lig myndighed eller en herværende 

Navn på myndighed, virksomhed, forening 
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privat virksomhed eller forening 

B ☐ 
Ansat i en international organisation, 
hvoraf Danmark er medlem 

Navn på organisation 
 
 

C ☐ 
Udsendt for at gøre tjeneste i et tred-
jeland af en dansk hjælpeorganisati-
on 

Navn på organisation 
 
 

D ☐ 
 
Uddannelsesøjemed 
 

Uddannelse samt navn på uddannelsesinstitution/-sted eller anfør, om det er praktikophold 
 

E ☐ 
 
Helbredsmæssige årsager 

Beskrivelse af helbredsmæssige årsager 
 
 

F ☐ 
 
Andre årsager 

Beskrivelse af årsagen 
 
 

4. Ægtefælle/registreret partner/samlever 
Du skal kun udfylde dette afsnit, hvis du er medfølgende ægtefælle/registreret partner/samlever til en person, der er omfattet af en af 
grupperne A-F (under 3.2). I det tilfælde skal du udfylde denne rubrik og rubrik 1 og anføre de ønskede oplysninger om ægtefællens/den 
registrerede partners/samleverens udlandsophold i rubrikkerne 3.1 og 3.2 og datere og underskrive ansøgningen i rubrik 5. 
 

 Fornavn, mellemnavn og efternavn 
 
 

Personnummer 

 Adresse  
 
 

Udrejsedato/fraflytningsdato fra Danmark 

 ☐ Jeg bor sammen med min ægtefælle/registrerede partner/samlever. Jeg boede også sammen med 
min samlever inden udrejsen. 

A ☐ 
Min ægtefælle/registrerede partner/samlever agter at vende tilbage til Danmark inden for 2 år efter 
udrejsen.  
Eller 

B ☐ 
Min ægtefælle/registrerede partner/samlever opholder sig i et tredjeland med den forventede varig-
hed, der er nævnt i rubrik 3.1, og af en af de årsager, der er nævnt i rubrik 3.2. (Sæt X ved den på-
gældende årsag og anfør de ønskede oplysninger i rubrik 3.1 og 3.2). 

5. Dato og ansøgerens underskrift 

Dato 

 

 

Underskrift 

 

 

 

(Urigtig skriftlig erklæring kan efter straffelovens § 163 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.) 
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Vejledning 
Valgret til Europa-Parlamentsvalg for danske statsborgere, der midlerti-
digt opholder sig i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Euro-

pæiske Union (tredjeland) 

 
1. Deltagelse i valg i Danmark kræver 
normalt bopæl i Danmark 
For at kunne deltage i valg i Danmark skal man 
være optaget på valglisten. Det bliver man uden 
videre, hvis man på valgdagen er dansk statsbor-
ger, er fyldt 18 år og senest 7.-dagen før valgda-
gen har fast bopæl i riget, dvs. at man er bopæls-
registreret i Det Centrale Personregister (CPR) i 
Danmark. Personer, der er umyndige, har valg-
ret til Europa-Parlamentsvalg, men ikke til folke-
tingsvalg og folkeafstemninger.   

2. Danske statsborgeres mulighed for at 
deltage i Europa-Parlamentsvalg i Dan-
mark, når de midlertidigt opholder sig i et 
tredjeland 
Hvis man tager ophold i et tredjeland og i den 
forbindelse ikke længere er bopælsregistreret i 
CPR i Danmark, kan man normalt ikke deltage i 
valg i Danmark. Det kan man kun, hvis man hø-
rer til en af de persongrupper, der anses for at 
have bevaret fast bopæl i Danmark i valgmæssig 
henseende uanset ophold i et tredjeland. Det er 
endvidere en betingelse, at man indgiver ansøg-
ning om at komme på valglisten.  

Ansøgningsskemaet skal udfyldes, dateres og 
underskrives som angivet på skemaet. 

Reglerne om valgret til Europa-Parlamentsvalg i 
Danmark for danske statsborgere, der midlerti-
digt opholder sig i et tredjeland, følger af regler-
ne i Europa-Parlamentsvalglovens § 3 b.  

3. Særligt om ægtefællers/registrerede 
partneres/samleveres valgret  
En person, der samlever på fælles bopæl med en 
person, der anses for at have bevaret fast bopæl i 
Danmark i valgmæssig henseende uanset ophold 
i et tredjeland, kan ligeledes optages på valgli-
sten, hvis de to samlevende 
1) har indgået ægteskab eller registreret part-

nerskab med hinanden eller 
2) opfylder betingelserne for at indgå ægteskab 

eller registreret partnerskab med hinanden 
og havde etableret fælles bopæl inden udrej-
sen.  

Ægtefæller/registrerede partnere/samlevere skal 
indsende hver sin ansøgning, men gerne og helst 
samtidig. 

4. Hvem behandler ansøgningen 
Ansøgningen skal indgives til Københavns 
Kommune, som behandler ansøgningen og træf-
fer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at 
blive optaget på den særlige valgliste er opfyldt.  

Ansøgningen skal indgives til folkeregistret i Kø-
benhavns Kommune enten ved personligt frem-
møde eller ved at sende den pr. post eller e-mail. 
Hvis du sender ansøgningen med e-mail, bør du 
anvende sikker (krypteret) post for at beskytte 
dine personoplysninger. 

I visse tilfælde skal Københavns Kommune vide-
resende ansøgningen til Valgnævnet. Køben-
havns Kommune eller Valgnævnet underretter 
ansøgeren om afgørelsen. 

5. På hvilket tidspunkt bør ansøgningen 
indgives 
Ansøgningen skal kunne være færdigbehandlet 
senest 7.-dagen før valget. Ansøgningen kræver 
en vis behandlingstid, inden afgørelsen kan træf-
fes. Man kan derfor ikke regne med, at en an-
søgning, der er indgivet på 7.-dagen før et valg 
eller kort tid før denne dag, kan give adgang til at 
stemme ved dette valg. Indsend derfor an-
søgningen i god tid. Se dog nedenfor i pkt. 6 
om, hvor lang tid optagelse på valglisten har gyl-
dighed. 

6. Varighed af optagelse på valglisten  
Optagelse på valglisten efter ansøgning har gyl-
dighed i indtil 2 år. Når man optages på valgli-
sten, får man et brev om, hvor længe optagelsen 
gælder, og om muligheden for at få optagelsen 
forlænget. 

Inden for den periode, optagelsen gælder, har 
man ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg i 
Danmark. 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. 

7. Flytning tilbage til Danmark 
Når man flytter tilbage til Danmark og bliver bo-
pælsregistreret i CPR, optages man automatisk 
på den almindelige valgliste. Man skal derfor ik-
ke længere ansøge for at kunne stemme. 

8. Behandling af personoplysninger 
Efter databeskyttelsesforordningen og databe-
skyttelsesloven har du ret til indsigt i de oplys-
ninger, der registreres om dig. Du kan henvende 
dig til myndigheden, der registrerer oplysnin-
gerne (Københavns Kommune eller Valgnæv-
net). Du kan kræve at få rettet evt. urigtige op-
lysninger, der er registreret om dig. 
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