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Søndag den 25. maj 2014 skal der afholdes valg af danske medlemmer til EuropaParlamentet. Valget afholdes efter reglerne i lov om valg af danske medlemmer til
1
Europa-Parlamentet samt de bekendtgørelser og cirkulærer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt i henhold til loven.
Samme dag afholdes folkeafstemning om patentdomstolen. Folkeafstemningen afhol2
des efter reglerne om folkeafstemninger i kapitel 12 i lov om valg til Folketinget samt
de bekendtgørelser og cirkulærer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt i
henhold til loven.
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre brevstemmeafgivningen på de steder, hvor enhver vælger kan brevstemme i kommunen, f.eks. på
borgerservicecentre og lignende, i visse boliger og boformer efter reglerne om socialservice og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger m.v., i vælgerens hjem,
samt på afsides beliggende øer.
Dette brev indeholder oplysninger om brevstemmeafgivning på de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme til Europa-Parlamentsvalget og
folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014.
For så vidt angår den brevstemmeafgivning, som kommunalbestyrelsen er ansvarlig
for at tilrettelægge og gennemføre i visse boliger og boformer efter reglerne om social
service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger m.v., samt i vælgerens
hjem, henvises til de særskilte bekendtgørelser herom, jf. bekendtgørelse nr. 130 af
19. februar 2009 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om
social service og boliglovgivningen og bekendtgørelse nr. 128 af 19. februar 2009 om
brevstemmeafgivning i vælgerens hjem. Skema til ansøgning om at brevstemme i
eget hjem findes på ministeriets valghjemmeside:
http://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-europa-parlamentet-2014.aspx
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Lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013 som ændret ved lov nr. 1469 af 17. december 2013.
Folketingsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013 med senere ændringer.

Med hensyn til kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med afholdelse af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen henvises i øvrigt til
Økonomi- og Indenrigsministeriets kommende vejledninger herom. Vejledningerne
forventes udsendt inden udgangen af marts måned. Ministeriet vil orientere kommunerne herom ved særskilt mail, så snart vejledningerne er udsendt.
En oversigt over de tidsfrister, der gælder ved Europa-Parlamentsvalget, findes på
ministeriets valghjemmeside: http://valg.oim.dk/media/593142/Oversigt-overtidsfristerne-EPV-25maj2014.pdf. Endvidere vil en oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om patentdomstolen blive lagt på ministeriets hjemmeside snarest
muligt.
2. Fristerne for brevstemmeafgivning
Fristerne for brevstemmeafgivning er de samme for Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen.
Brevstemmeafgivning på de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan
brevstemme, kan således finde sted fra 3 måneder før afstemningsdagen, dog
senest næstsidste hverdag før afstemningsdagen, jf. Europa-Parlamentsvalglovens §
26, stk. 2, og folketingsvalglovens § 100, stk. 4. Der kan således brevstemmes fra og
med tirsdag den 25. februar 2014 til og med fredag den 23. maj 2014.
3. Betingelser for brevstemmeafgivning
Efter reglerne i folketingsvalglovens og Europa-Parlamentsvalglovens kap. 8 kan enhver vælger brevstemme i enhver kommune her i landet.
Ret til at stemme til Europa-Parlamentsvalg har enhver, der på valgdagen:
 har valgret til Folketinget, eller
 har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast
bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, eller
 er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, har
opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark eller er
registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater).
Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, har dog ikke valgret.
Bemærk, at ikke blot danske statsborgere, men også statsborgere fra de øvrige medlemsstater i EU således kan have ret til at stemme, herunder brevstemme, til EuropaParlamentsvalget i Danmark. Vælgere, der bor på Færøerne eller i Grønland, kan
derimod ikke stemme, herunder brevstemme, til Europa-Parlamentsvalget, da der ikke
afholdes valg til Europa-Parlamentet på Færøerne og i Grønland.
Ret til at stemme til folkeafstemningen om patentdomstolen har enhver, der har valgret til Folketinget og er optaget på valglisten, jf. folketingsvalglovens § 96, stk. 1. Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har dog ikke valgret til folke-
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afstemningen om patentdomstole. Det skyldes, at der ikke afholdes folkeafstemning
3
om patentdomstolen i Grønland og på Færøerne.
4. Kommunens tilrettelæggelse af brevstemmeafgivningen
Fra og med den 25. februar 2014 skal der inden for almindelig ekspeditionstid mindst
ét sted i kommunen være mulighed for at brevstemme, og der skal være personale til
stede, der kan fungere som brevstemmemodtagere for de vælgere, der måtte henvende sig for at brevstemme.
Det kan være hensigtsmæssigt at give adgang til at brevstemme på alle kommunens
borgerservicecentre, inklusiv filialer. I de kommuner, som er blevet væsentligt større
efter kommunalreformen, kan det være hensigtsmæssigt at give vælgerne adgang til
at brevstemme flere steder i kommunen, så vælgerne ikke får for lang afstand til et
sted, hvor de kan brevstemme.
Det er forudsat i loven, at kommunalbestyrelsen ved valget af brevstemmeafgivningssteder skal sikre sig, at vælgeren ikke får for lang afstand til et sted, hvor vælgeren
kan brevstemme, og at der er rimelige muligheder for offentlig og privat transport til
brevstemmeafgivningsstedet.
Det er dog ikke et krav, at alle de steder i kommunen, hvor der kan afgives brevstemme, er åbne i hele perioden for brevstemmeafgivning, f.eks. hvis kommunalbestyrelsen beslutter at afholde brevstemmeafgivning på et bibliotek eller lignende de sidste
uger op til valget. En kommune må ikke holde et borgerservicecenter åbent i kortere
tid for brevstemmeafgivning end borgerservicecentrets almindelige åbningstid.
Afholder kommunen brevstemmeafgivning på et sted, hvor der foregår andre aktiviteter end ekspeditioner i forbindelse med borgerservice, f.eks. på et bibliotek, en uddannelsesinstitution eller et kulturhus m.v., kan åbningstiden for brevstemmeafgivning og
evt. andre borgerserviceekspeditioner derimod godt afvige fra den pågældende lokations almindelige åbningstid. Kommunen bør i givet fald annoncere åbningstiderne for
brevstemmeafgivning sådanne steder synligt på stedet og på kommunens hjemmeside samt evt. den pågældende lokations hjemmeside. De kommende vejledninger om
afholdelse af Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemningen om patentdomstolen indeholder nærmere information om betingelserne for at tilrettelægge brevstemmeafgivning på biblioteker, uddannelsesinstitutioner, mobile brevstemmeafgivningssteder
m.v., hvortil der henvises.
Det vil være hensigtsmæssigt at holde åbent nogle timer på i hvert fald nogle af de
steder i kommunen, hvor der kan brevstemmes de to forudgående lørdage før afstemningsdagen, dvs. lørdag den 10. og lørdag den 17. maj 2014.
Det er forudsat i loven, at kommunen på kommunens hjemmeside og på anden egnet
måde, f.eks. ved annoncering i lokale dagblade, skal offentliggøre, hvilken eller hvilke
afdelinger i kommunen der varetager brevstemmeafgivningsfunktionen og disses åbningstider.
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Jf. § 77 i lov nr. 458 af 30. juni 1993 om folketingsvalg på Færøerne henholdsvis § 70 i lov om
folketingsvalg i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 28. april 1999, samt § 8, stk. 1, i forslag til lov om
en fælles patentdomstol (L 22)
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5. Brevstemmemateriale
Ved brevstemmeafgivning må kun anvendes det brevstemmemateriale, der er tilvejebragt ved Økonomi- og Indenrigsministeriets foranstaltning.
Brevstemmematerialet til Europa-Parlamentsvalg består af:
1) en stemmeseddel påtrykt ordene ”Stemmeseddel til EuropaParlamentsvalg”,
2) en blå konvolut, der på forsiden er påtrykt ordene ”Stemmeseddel til Europa-Parlamentsvalg” samt en kortfattet vejledning om, hvordan stemmesedlen
skal udfyldes,
3) et følgebrev, der på vejledningssiden nederst i højre hjørne er påtrykt enten:
”Schultz 2008”, eller ”Rosendahls-Schultz Grafisk 2014” samt
4) en lysegrøn yderkuvert, der på forsiden i nederste venstre hjørne er påtrykt
ordene ”Stemmeseddel til Europa-Parlamentsvalg”.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har fået fremstillet nyt brevstemmemateriale til Europa-Parlamentsvalg i 2014, der har samme format og indeholder samme bestanddele
(se opregningen ovenfor) som tidligere oplag af brevstemmematerialet. Ændringerne
består hovedsageligt i visse sproglige ændringer af bl.a. vejledningen til vælgeren på
forsiden af den blå konvolut til stemmesedlen samt i følgebrevet. Rosendahls-Schultz
Grafisk vil fortsat udsende evt. restoplag af materialet fremstillet i 2008, før der udsendes materiale fremstillet i 2014.
Eventuelle restoplag af det brevstemmemateriale, ministeriet lod fremstille til Europa-Parlamentsvalg i 2008, kan derfor fortsat benyttes. Tidligere restoplag kan derimod
ikke benyttes, men skal kasseres.
Brevstemmemateriale beregnet til folketingsvalg eller kommunale og regionale valg
kan ikke benyttes til Europa-Parlamentsvalg. Brevstemmemateriale til folkeafstemninger kan heller ikke bruges til brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget, selv
om der afholdes folkeafstemning om patentdomstolen samme dag som valg til Europa-Parlamentet.
Brevstemmematerialet til folkeafstemningen om patentdomstolen består af:
1) en hvid stemmeseddel påtrykt ordet »Stemmeseddel« samt ordene »Ja« og
»Nej« i to adskilte felter,
2) en rød konvolut, der på forsiden er påtrykt ordene ”Stemmeseddel til folkeafstemning” samt en kortfattet vejledning om, hvordan stemmesedlen skal udfyldes,
3) et følgebrev, der på vejledningssiden nederst i højre hjørne er påtrykt enten:
”Schultz 2008”, eller ”Rosendahls-Schultz Grafisk 2014” samt
4) en rød yderkuvert, der på forsiden i nederste venstre hjørne er påtrykt ordene ”Stemmeseddel til folkeafstemning”.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har også fået fremstillet nyt brevstemmemateriale til
folkeafstemninger i 2014, der har samme format og indeholder samme bestanddele
(se opregningen ovenfor) som tidligere oplag af brevstemmematerialet. Ændringerne
består hovedsageligt i visse sproglige ændringer af bl.a. vejledningen til vælgeren på
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forsiden af den røde konvolut til stemmesedlen samt i følgebrevet. RosendahlsSchultz Grafisk vil fortsat udsende evt. restoplag af materialet fremstillet i 2008, før der
udsendes materiale fremstillet i 2014.
Eventuelle restoplag af det brevstemmemateriale til folkeafstemninger, ministeriet
lod fremstille i 2008, kan fortsat bruges. Tidligere restoplag kan ikke benyttes, men
skal kasseres.
Brevstemmemateriale beregnet til folketingsvalg eller kommunale og regionale valg
kan ikke bruges til folkeafstemningen om patentdomstolen. Brevstemmemateriale til
Europa-Parlamentsvalg kan heller ikke bruges til brevstemmeafgivningen til folkeafstemningen om patentdomstolen, selv om der afholdes valg til Europa-Parlamentet
samme dag som folkeafstemningen om patentdomstolen.
Viser det sig alligevel nødvendigt i enkelte tilfælde at benytte restoplag af brevstemmemateriale til Europa-Parlamentsvalg eller folkeafstemninger fremstillet tidligere end
i 2008, skal ministeriet gøre opmærksom på, at det kan give nogle problemer i forhold til postsorteringen, hvis yderkuverten frankeres med en frankeringsmaskine,
der påfører afsenderens postnummer. I dette tilfælde kan man risikere, at yderkuverten ved den maskinelle postsortering returneres til indehaveren af frankeringsmaskinen. Dette skyldes, at yderkuverten i det gamle materiale er mindre end i det nye
brevstemmemateriale, som ministeriet har fået fremstillet. For at undgå dette skal
brevstemmemodtageren overstrege afsenderadressen i frankeringsstemplet, inden
brevet videregives til Post Danmark til postbesørgelse.
Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den fornødne beholdning af brevstemmemateriale er til stede, når brevstemmeafgivningen de steder, hvor enhver vælger kan
brevstemme, kan gå i gang.
Brevstemmemateriale kan rekvireres hos Rosendahls-Schultz Distribution, Herstedvang 10, 2620 Albertslund, tlf. 43 22 73 00, telefax 43 63 19 69, e-post: distribution@rosendahls.dk. Det er ikke muligt at bestille brevstemmemateriale via internettet.
Bemærk, at kommunalbestyrelserne i henhold til en ændring af valglovgivningen i
december 2012 fremover skal refundere staten udgifterne til det brevstemmemateriale, kommunen rekvirerer til brug for brevstemmeafgivningen som kommunalbestyrelsen står for de steder, hvor enhver vælger kan brevstemme, samt på visse institutioner, boliger og boformer omfattet af lov om social service og boliglovgivningen, i vælgerens hjem samt på afsides beliggende øer. Kommunerne vil derfor blive faktureret
af Rosendahls-Schultz Distribution for det materiale, der bestilles.
Kommunalbestyrelserne kan i stedet for det brevstemmemateriale, som Økonomi- og
Indenrigsministeriet har fået fremstillet, anvende det følgebrev, som kommunalbestyrelsen kan udskrive fra KMD A/S’s valgudskrivningssystem, samt den yderkuvert, der
passer til dette følgebrev.
6. Fortegnelse over opstillingsberettigede partier
./.

Til brug ved brevstemmeafgivningen vedhæftes en fortegnelse over de partier, der pr.
d.d. er opstillingsberettigede til Europa-Parlamentsvalg, og de bogstavbetegnelser,
som disse er tildelt. Denne fortegnelse skal tillige betragtes som den endelige fortegnelse, idet ministeriet ikke forventer at modtage anmeldelse af nye partier inden udløbet af fristen herfor søndag den 30. marts 2014 kl. 12. Skulle ministeriet mod forvent-
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ning modtage en eller flere anmeldelser af nye partier inden udløbet af fristen, vil ministeriet snarest muligt herefter udsende en revideret fortegnelse.
Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at denne fortegnelse er tilgængelig for vælgerne ved brevstemmeafgivning på de steder, hvor enhver vælger kan brevstemme.
En fortegnelse over partierne med adresser og telefonnumre m.v. kan hentes på
Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside, der findes på valg.oim.dk. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil til brug ved brevstemmeafgivningen snarest muligt
efter mandag den 28. april 2014 fremsende en fortegnelse over de opstillingsberettigede kandidatlister og opstillede kandidater, idet det bemærkes, at fristen for at
indlevere kandidatlister udløber kl. 12 søndag den 27. april 2014. Fortegnelsen vil
endvidere blive lagt på ministeriets valghjemmeside valg.oim.dk snarest muligt efter
den 27. april 2014.
7. Brevstemmeprotokoller.
Kommunalbestyrelsen skal oprette en protokol over de brevstemmer, som kommunalbestyrelsen modtager til det pågældende valg. Der skal oprettes en protokol til Europa-Parlamentsvalget og en anden protokol til folkeafstemningen. Se ministeriets cirkulære nr. 54 af 8. maj 2001 om brevstemmeprotokollers indhold og udformning.

Med venlig hilsen
Nicoline Nyholm Miller
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