
Ansøgning skal sendes* til din bopælskommune Udfyldes af kommunen 

Modtaget dato 

*) Hvis du gerne vil sende ansøgningsskemaet pr. e-mail, bør du sende det som sikker post, da ansøgnings-
skemaet indeholder personfølsomme oplysninger (dit personnummer). 

Ansøger 

Økonomi- og Indenrigsministeriet 2019 
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medlemsstater i Den Europæiske Union   
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Ansøgerens erklæring og underskrift 

Undertegnede erklærer, at jeg kun vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. 

Telefonnummer i dagtimerne Dato og underskrift 

Fornavn, mellemnavn og efternavn Personnummer 

Adresse i Danmark Statsborger i 

Har du tidligere haft bopæl i dit hjemland? (sæt kryds i én af rubrikkerne) 

Hvis ja, oplys seneste adresse i hjemlandet 

Nej Ja 

Har du tidligere været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i dit 
hjemland? (sæt kryds i én af rubrikkerne) 

Hvis ja, oplys seneste valgkreds, kommune eller afstemningsområde i hjemlandet 

Nej Ja 

ANSØGNINGSSKEMA 

Indsæt navnet på din bopælskommune her: 



Økonomi- og Indenrigsministeriet 2019 

Vejledning 
Valgret og optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere fra en af de øvrige 

medlemsstater i EU,1 der har fast bopæl i Danmark 

1 De øvrige medlemsstater i EU er følgende: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, 
Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, 
(Storbritannien), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. 

1. Betingelserne for valgret
EU-borgere, som har fast bopæl i Danmark, og som er fyldt
18 år senest på valgdagen, har valgret til Europa-
Parlamentet i Danmark.

Hvis du er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister 
(CPR), anses du for at have fast bopæl i Danmark. 

Udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændin-
gelovens §§ 22-24 eller 25 c) eller ved endelig afgørelse (ef-
ter udlændingelovens §§ 25-25 b), har dog ikke valgret. 

2. For at deltage i valget skal du optages på valglisten
For at du kan stemme ved valget, skal du være optaget på
valglisten. Hvis du er EU-borger og bor i Danmark, kan du
kun optages på valglisten til valget i Danmark efter ansøg-
ning. Det skyldes, at EU-borgere, som bor i en anden med-
lemsstat end deres hjemland, normalt har mulighed for at
vælge, om de vil deltage i valget i deres hjemland eller i
deres bopælsland. Du kan dog kun stemme ét sted og må
derfor ikke stemme både ved valget i Danmark og i dit hjem-
land.

Ønsker du at stemme til valget i Danmark, skal du derfor 
give de oplysninger, der er angivet på ansøgningsskemaet, 
og sende ansøgningen til den kommune, hvor du bor. 

Hvis du var optaget på valglisten i Danmark ved det 
seneste Europa-Parlamentsvalg, skal du dog ikke søge 
om at komme på valglisten til det kommende Europa-
Parlamentsvalg, medmindre du i den mellemliggende perio-
de har været fraflyttet til udlandet, Færøerne eller Grønland 
eller efter eget ønske er blevet slettet af valglisten. Se pkt. 5 
og 6. 

3. Ansøgningsfrist
Der er ikke nogen tidligste frist for, hvornår du kan søge om
optagelse på valglisten. Kommunen skal dog have din an-
søgning senest 5 uger før valgdagen for, at den kan få
virkning for det førstkommende valg. Hvis fristen falder på
en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen dog til næste
hverdag. Ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 er
fristen tirsdag den 23. april 2019.

Fristen er i stedet 4 uger før valgdagen (29. april 
2019)*, hvis du i perioden fra og med 6 uger før valgdagen 
(15. april 2019)* og til og med 5 uger før valgdagen (23. april 
2019)* enten: 
1) er flyttet til Danmark,
2) har anmeldt flytning til din nye kommune, eller
3) er blevet statsborger i et af de øvrige EU-lande.

*Hvis fristerne falder på en lørdag, søndag eller helligdag,
rykkes disse til næste hverdag. Datoerne, der er indsat i
parentes, er fristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 26.
maj 2019.

Ansøgninger, der ingives efter ovenstående frister, kan 
ikke få virkning for det førstkommende valg til Europa-
Parlamentet, men kan få virkning for det næstfølgende valg. 
Dette skema kan således også benyttes efter, at Europa-
Parlamentsvalget den 26. maj 2019 har været afholdt. 

4. Behandling af ansøgningen
Ansøgningen behandles og afgøres af den kommune, hvor
du bor. Hvis du mangler at udfylde noget af ansøgningsske-
maet, eller hvis oplysningerne ikke stemmer med oplysnin-
gerne i Det Centrale Personregister (CPR), vil kommunen
give dig skriftlig besked herom og bede om flere oplysninger.

5. Hvis din ansøgning bliver imødekommet
Hvis din ansøgning om optagelse på valglisten bliver imøde-
kommet, vil du være optaget på valglisten til Europa-
Parlamentsvalg i Danmark, så længe du bor i Danmark. Du
vil derfor automatisk, det vil sige uden at du skal søge om
det igen, blive optaget på valglisten til de næstfølgende Eu-
ropa-Parlamentsvalg, forudsat at du ikke i den mellemlig-
gende periode har været fraflyttet til udlandet, Færøerne
eller Grønland eller er blevet slettet fra valglisten.

6. Sletning fra valglisten
Du kan til enhver tid bede om at blive slettet af valglisten.
Det gør du ved at bede den kommune, hvor du bor, om det.
For at blive slettet af valglisten til Europa-Parlamentsvalg
skal du have søgt kommunen om at blive slettet senest 15
dage før valgdagen. Hvis den dag er en lørdag, søndag eller
helligdag, fremrykkes fristen til den forudgående hverdag.
Ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 er fristen
fredag den 10. maj 2019.

7. Brexit
Hvis du er britisk statsborger, kan der gælde særlige regler.
Du kan læse mere her: valg.oim.dk/vaelgere/brexit/.

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 op-
lysningerne (kommunen). Du kan kræve at få rettet evt.
urigtige oplysninger, der er registreret om dig.

https://valg.oim.dk/vaelgere/brexit/
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