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Velfærdsministeriet 
Kommunaljura 
J.nr. 2009-3434 
nnm 27. november 2008  
 
 
 
 
 

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget 
 søndag den 7. juni 2009 

Forberedelse, gennemførelse og opgørelse af Europa-Parlamentsvalget skal 
afvikles inden for de tidsfrister, der er fastsat i Europa-Parlamentsvalgloven (jf. 
lovbekendtgørelse nr. 584 af 23. juni 2008), herunder ved en henvisning i Eu-
ropa-Parlamentsvalgloven til de relevante bestemmelser i folketingsvalgloven 
(lovbekendtgørelse nr. 583 af 23. juni 2008), samt i de forskrifter, der er fastsat 
i medfør af disse love. I det følgende gives en oversigt over disse tidsfrister, 
således som disse allerede er fastsat eller forventes at blive fastsat.  

 

8. oktober 2008 

Datoen for underskrivelse af Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 1002 om 
fastsættelse af dagen for afholdelse af valg af danske medlemmer til Europa-
Parlamentet i 2009 til søndag den 7. juni 2009. 

 

21. oktober 2008 

Velfærdsministeriet udsender meddelelse til alle kommunalbestyrelser om, at 
velfærdsministeren har fastsat, at stemmeoptællingen ved Europa-Parlaments-
valget søndag den 7. juni 2009 skal foretages på de enkelte afstemningssteder 
umiddelbart efter afstemningens afslutning med efterfølgende fintælling i op-
stillingskredsene senest dagen efter afstemningen. 

 

Nærmeste hverdag før 6 måneder før valgdagen – fredag den 5. december 
2008  

Tidligste frist for indgivelse af ansøgning til Københavns Kommune om opta-
gelse på en særlig valgliste i Københavns Kommune af personer med dansk 
indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU (EU-
bosatte).  
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Dagen før 3 måneder før valgdagen – fredag den 6. marts 2009 – og snarest 
muligt derefter 

1) Velfærdsministeriet sender snarest muligt efter fredag den 6. marts 2009 
underretning om de betingelser og bestemmelser, der gælder for udøvelse af 
retten til at stemme og opstille til valg i Danmark, til de personer, som denne 
dag: 

- er tilmeldt folkeregistret i Danmark, 
- er statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i EU,  
- vil være fyldt 18 år senest på valgdagen,  
- ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. 

værgemålslovens § 6 og  
- ikke er omfattet af pkt. 2) nedenfor (herboende EU-borgere).  

Samtidig med underretning tilsendes de pågældende et eksemplar af det ansøg-
ningsskema, der skal benyttes ved ansøgning om optagelse på valglisten. Un-
derretning og ansøgningsskema udsendes på dansk og engelsk. 
2) Velfærdsministeriet sender snarest muligt efter fredag den 6. marts 2009 
underretning om, at vedkommende automatisk vil blive optaget på valglisten i 
Danmark, medmindre vedkommende anmoder om at blive slettet af valglisten, 
til de EU-borgere, som: 

- denne dag er tilmeldt folkeregistret i Danmark,  
- var optaget på valglisten i Danmark til Europa-Parlamentsvalget i 2004 

og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark og  
- ikke har anmodet om at blive slettet af valglisten  

I underretningen gives tillige oplysning om betingelserne for at opstille til valg 
i Danmark. Underretning og ansøgningsskema udsendes på dansk og engelsk. 

 

3 måneder før valgdagen – lørdag den 7. marts 2009 

1)Tidligste frist for herboende EU-borgeres indgivelse af ansøgning til kom-
munalbestyrelsen (folkeregistret) i den kommune, hvor ansøgeren er tilmeldt 
folkeregistret, om optagelse på valglisten.  

2) Brevstemmeafgivning kan begynde på folkeregistrene i Danmark, på Færø-
erne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og på danske havan-
læg uden for dansk område. Det bemærkes, at folkeregistrene og danske repræ-
sentationer i udlandet normalt holder lukket lørdag og søndag.  

3) Velfærdsministeriet udsender senest denne dag til brug for brevstemmeaf-
givningen en foreløbig fortegnelse over de partier, der er opstillingsberettiget 
til Europa-Parlamentsvalg. 

Kommunalbestyrelsen kan - på et passende tidspunkt i forhold til påbegyndel-
sen af brevstemmeafgivning på folkeregistrene – indrykke annoncer i de stedli-
ge dagblade eller lokalaviser om brevstemmeafgivning.  
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Perioden fra lørdag den 7. marts 2009 til mandag den 4. maj 2009  
Kommunalbestyrelsen (folkeregisteret) udleverer eller sender underretning og 
ansøgningsskema til personer, der er statsborgere i en af de øvrige medlemssta-
ter i EU, og som vil være fyldt 18 år senest på valgdagen, og som ikke er under 
værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, og 
som inden for perioden fra og med lørdag den 7. marts 2009 til mandag den 4. 
maj 2009 

1) anmelder flytning til folkeregistret for en flytning til Danmark, der er 
foretaget inden lørdag den 7. marts 2009, eller er flyttet til Danmark og 
har anmeldt flytningen til folkeregistret, eller  

2) har erhvervet statsborgerskab i en af de øvrige medlemsstater i EU eller  

3) har fået ophævet værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. 
værgemålslovens § 6.  

 

8 uger før valgdagen – søndag den 12. april 2009  

1) - kl. 12. Sidste frist for anmeldelse til Velfærdsministeriet af nye partier til 
deltagelse i Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009.  

2) Velfærdsministeriet udsender denne dag eller snarest muligt derefter til brug 
for brevstemmeafgivningen en endelig fortegnelse over de partier, der er opstil-
lingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg. 

 

6 uger før valgdagen – søndag den 26. april 2009 

1) Partier, der er opstillingsberettiget i kraft af repræsentation i Folketinget 
henholdsvis Europa-Parlamentet, skal denne dag opfylde betingelserne herfor.  

2) Tidligste frist for indlevering af kandidatlister til Velfærdsministeriet.  

3) Tidligste frist for indlevering af anmeldelser om valgforbund til Velfærds-
ministeriet. 

 

Dagen efter 5 uger før valgdagen – mandag den 4. maj 2009 

1) Sidste frist for indgivelse af ansøgning til Københavns Kommune om opta-
gelse på en særlig valgliste i Københavns Kommune af EU-bosatte.  

2) Sidste frist for indgivelse af ansøgning til folkeregistret i den kommune, 
hvor ansøgeren er tilmeldt folkeregistret, om optagelse på valglisten af stats-
borgere i en af de øvrige medlemsstater i EU, som senest mandag den 27. april 
2009  

- er flyttet til Danmark og senest denne dag har anmeldt flytningen til 
folkeregistret,  

- senest denne dag har erhvervet statsborgerskab i en af de nævnte stater 
og  
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- senest denne dag har fået ophævet et eventuelt værgemål med fratagel-
se af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6.  

 

4 uger før valgdagen – søndag den 10. maj 2009  

1) - kl. 12. Sidste frist for indlevering af kandidatlister til Velfærdsministeriet.  

2) - kl. 12. Sidste frist for tilbagetrækning af kandidatlister over for Velfærds-
ministeriet.  

3) - kl. 12. Sidste frist for indlevering af anmeldelser om valgforbund til Vel-
færdsministeriet.  

4) Kandidater til valget skal opfylde valgretsbetingelserne bortset fra aldersbe-
tingelsen denne dag.  

5) Tidligste frist for indgivelse af anmodning til folkeregistret i opholdskom-
munen om at brevstemme i hjemmet.  

6) Sidste frist for kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til valgbestyrel-
sen.  

Kommunalbestyrelsen skal vælge valgstyrere og tilforordnede vælgere i pas-
sende tid forud for valgdagen.  

Kommunalbestyrelsen indrykker - på et passende tidspunkt i forhold til påbe-
gyndelsen af brevstemmeafgivning i vælgerens hjem - annoncer i de stedlige 
dagblade eller lokalaviser om brevstemmeafgivning.  

 

Snarest muligt efter 4 uger før valgdagen – søndag den 10. maj 2009 
1) Velfærdsministeriet bekendtgør i Statstidende, hvilke kandidatlister ministe-
riet har godkendt, hvilke bogstavbetegnelser de har fået tildelt, samt hvilke af 
kandidatlisterne der har indgået valgforbund. 

2) Velfærdsministeriet udsender til valgbestyrelserne og til brug for brevstem-
meafgivningen fortegnelser over de godkendte kandidatlister, herunder navne-
ne på de godkendte kandidater, de tildelte bogstavbetegnelser og de anmeldte 
valgforbund. 

 

Dagen efter 4 uger før valgdagen – mandag den 11. maj 2009 

Sidste frist for indgivelse af ansøgning til folkeregistret i den kommune, hvor 
ansøgeren er tilmeldt folkeregistret, om optagelse på valglisten af statsborgere i 
en af de øvrige medlemsstater i EU, som inden for perioden fra og med tirsdag 
den 28. april 2009 til og med mandag den 4. maj 2009  

1) har anmeldt flytning til folkeregistret for en flytning til Danmark, der er 
foretaget senest mandag den 27. april 2009 eller  

2) er flyttet til Danmark og har anmeldt flytningen til folkeregistret eller  

3) har erhvervet statsborgerskab i en af de nævnte stater eller  
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4) har fået ophævet værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. vær-
gemålslovens § 6. 

  

3 uger før valgdagen – søndag den 17. maj 2009 

Brevstemmeafgivning på sygehuse, i visse boformer og boliger efter lov om 
social service og boliglovgivningen, herunder plejehjem m.v. og i ældreboliger, 
i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene, i vælgerens hjem, på afsides 
beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, samt på 
danske havanlæg på dansk område kan begynde.  

 

16 dage før valgdagen – fredag den 22. maj 2009 

1) Sidste frist for indgivelse af ansøgning til folkeregistret i den kommune, 
hvor ansøgeren er tilmeldt folkeregistret, om optagelse på valglisten af perso-
ner, der hidtil har haft dansk indfødsret, men som i perioden fra og med tirsdag 
den 5. maj 2009 til og med fredag den 22. maj 2009 har ændret status til at 
være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU.  

2) Sidste frist for statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i EU til med 
virkning for Europa-Parlamentsvalget i 2009 at indgive anmodning til folkere-
gistret i den kommune, hvor vedkommende er tilmeldt folkeregistret, om at 
blive slettet af valglisten.  

3) Sidste frist for kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse på valglisten 
af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i EU. 

4) Sidste frist for Københavns Kommunes afgørelser om optagelse af EU-
bosatte på en særlig valgliste i Københavns Kommune. 

5) Skæringsdato for optagelse af tilflyttere fra en anden kommune på valgli-
sten.  

6) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af anmel-
delser om flytning, herunder tilflytning fra Færøerne, Grønland eller udlandet, 
iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige hand-
leevne, jf. værgemålslovens § 6, erhvervelse eller fortabelse af dansk indfødsret 
samt dødsfald til brug for den maskinelle udskrivning af en valgliste over de 
vælgere, der denne dag er tilmeldt folkeregistret i kommunen (16.-
dagsvalglisten).  

7) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetning til CPR af de afgørel-
ser om optagelse på valglisten, der er nævnt ovenfor under 3) og 4), samt af de 
anmodninger om at blive slettet af valglisten, der er nævnt ovenfor under 2), til 
brug for den maskinelle udskrivning af valglisten. 

8) Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende 
afstemningsområder (valgdistrikter) til CPR’s vejregister. 

9) Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende 
afstemningssteder til KMD. 
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15 dage før valgdagen – lørdag den 23. maj 2009 

Det vil være hensigtsmæssigt at holde folkeregistrene/borgerservicecentrene 
åbne nogle timer. 

 

12 dage før valgdagen – tirsdag den 26. maj 2009 

- kl. 18. Sidste frist for indgivelse af anmodning til folkeregistret i opholds-
kommunen om at brevstemme i hjemmet.  

 

10 dage før valgdagen – torsdag den 28. maj 2009  

Velfærdsministeriet bekendtgør senest denne dag i landets dagblade dag og tid 
for afstemningen, og at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne, samt at ind-
sigelser vedrørende manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af 
valgkort med fejlagtigt indhold skal fremsættes over for kommunalbestyrelsen.  

 

9 dage før valgdagen – fredag den 29. maj 2009 

1) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af anmel-
delser om tilflytning fra Færøerne, Grønland eller udlandet til brug for den 
maskinelle udskrivning af en særlig valgliste over de vælgere, der er flyttet til 
kommunen fra Færøerne, Grønland eller udlandet, men som ikke er optaget på 
16.- dagsvalglisten (7.-dagsvalglisten).  

2) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af afgørelser 
om optagelse på valglisten af personer, der har valgret til Folketinget uanset 
udlandsophold, til brug for den maskinelle udskrivning af en særlig valgliste 
over disse vælgere (Udlandsdanskervalglisten).  

 

8 dage før valgdagen – lørdag den 30. maj 2009 

Den maskinelt udskrevne 16.-dagsvalgliste skal være kommunalbestyrelsen i 
hænde. Maskinelt udskrevne valgkort vedrørende vælgere, der er optaget på 
den maskinelt udskrevne 16.- dagsvalgliste, skal ligeledes være kommunalbe-
styrelsen i hænde, såfremt kommunalbestyrelsen og ikke kommunens databe-
handler afleverer disse til postbesørgelse. 

Folkeregistrene/borgerservicecentrene skal mindst ét sted i kommunen holde 
åbent for brevstemmeafgivning i mindst nogle timer den sidste lørdag før udlø-
bet af fristen for brevstemmeafgivning fredag den 5. juni 2009, selv om der 
normalt er lukket om lørdagen. Det vil i øvrigt være hensigtsmæssigt at holde 
også de øvrige folkeregistre/borgerservicecentre i kommunen åbent nogle timer 
den sidste lørdag før fristens udløb. 
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7 dage før valgdagen – søndag den 31. maj 2009 

1) Maskinelt udskrevne valgkort vedrørende vælgere, der er optaget på den 
maskinelt udskrevne 16.- dagsvalgliste, skal være afleveret til postbesørgelse 
enten af kommunalbestyrelsen eller af kommunens databehandler. 

2) Skæringsdato for optagelse af vælgere, der tilflytter fra Færøerne, Grønland 
eller udlandet, på valglisten (7.-dagsvalglisten). Vælgere, der er tilflyttet fra 
Færøerne, Grønland eller udlandet, og som ikke er optaget på den maskinelt 
udskrevne 7.-dagsvalgliste, optages manuelt på valglisten af vedkommende 
kommunalbestyrelse. 

3) Personer, der har valgret til Folketinget uanset udlandsophold, og som i for-
bindelse med udlandsopholdet er registreret i CPR som udrejst, skal optages på 
valglisten, såfremt kommunalbestyrelsens eller Valgnævnets afgørelse herom 
er truffet senest denne dag. Personer, der har valgret til Folketinget uanset ud-
landsophold, og som ikke er optaget på den maskinelt udskrevne Udlandsdan-
skervalgliste, optages manuelt på valglisten af vedkommende kommunalbesty-
relse. 

 

6 dage før valgdagen – mandag den 1. juni 2009  

Maskinelt udskrevne valgkort vedrørende vælgere tilflyttet fra Færøerne, Grøn-
land eller udlandet, der er optaget på den maskinelt udskrevne 7.- dagsvalgliste, 
afleveres til postbesørgelse af kommunens databehandler.  

 

5 dage før valgdagen – tirsdag den 2. juni 2009 

Maskinelt udskrevne valgkort skal være vælgerne i hænde.  

Den maskinelt udskrevne 7.-dagsvalgliste og Udlandsdanskervalglisten skal 
være kommunalbestyrelsen i hænde. 

 

Næstsidste søgnedag før valgdagen – fredag den 5. juni 2009 

Sidste dag for brevstemmeafgivning i Danmark, herunder på danske havanlæg 
på dansk område.  

Uanset, at den 5. juni 2009 er grundlovsdag, og kommunens folkeregi-
ster/borgerservicecenter normalt måtte holde lukket på grundlovsdag, skal fol-
keregistrene/borgerservicecentrene mindst ét sted i kommunen holde åbent for 
brevstemmeafgivning i mindst nogle timer. Det vil i øvrigt være hensigtsmæs-
sigt at holde også de øvrige folkeregistre/borgerservicecentre i kommunen 
åbent nogle timer. 
 
 

Dagen før valgdagen – lørdag den 6. juni 2009 

Valgstyrernes undersøgelse af, om brevstemmer kan komme i betragtning, kan 
begynde og skal senest være foretaget inden afstemningens begyndelse på 
valgdagen.  
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Brevstemmer skal, for at kunne komme i betragtning, være modtaget af valg-
styrerne inden afstemningens begyndelse. 

Valgbestyrelsen skal aflevere stemmesedler og opslag til kommunalbestyrel-
serne i god tid inden afstemningens begyndelse.  

 

Valgdagen – søndag den 7. juni 2009 

Afstemning kl. 9-20. Stemmeoptælling på afstemningsstederne umiddelbart 
efter afstemningens afslutning. Indberetning af resultatet til valgbestyrelsen og 
til Danmarks Statistik.  

 

Dagen efter valgdagen – mandag den 8. juni 2009 

Kommunalbestyrelsen sørger for, at stemmematerialet er til stede ved fintæl-
lingen. 

Valgbestyrelsen foretager fintælling for hele opstillingskredsen, indberetter 
resultatet til Danmarks Statistik og afsender samme dag attesteret kopi af valg-
bogen til Velfærdsministeriet og Danmarks Statistik.  

 

Ugedagen efter valgdagen – søndag den 14. juni 2009 

Sidste frist for indgivelse af klager over valget. Klager skal stiles til Folketinget 
og sendes til Velfærdsministeriet.  

Når Folketinget endeligt har afgjort eventuelle klager over valget, tilintetgøres 
stemmesedler, valglister og valgkort samt brevstemmemateriale.  
 
 
 
 


