
Folketingsvalglovens regler om godkendelse og anmeldelse af nye partier 

(uofficiel sammenskrivning af gældende regler) 

Kapitel 3  

Partier, der har ret til at deltage i folketingsvalg 

§ 11. De partier, der ved sidste folketingsvalg har opnået repræsentation i Folketinget og fortsat er 

repræsenteret i dette, har ret til at deltage i folketingsvalg. 

Stk. 2. Ret til at deltage i folketingsvalg har endvidere nye partier, der er anmeldt for social- og 

indenrigsministeren efter reglerne i § 12. 

Stk. 3. Partier, der har ret til at deltage i folketingsvalg, benævnes i det følgende opstillingsberettigede 

partier. 

§ 12. Nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg, skal anmeldes for social- og indenrigsministeren 

senest kl. 12 femten dage før valgdagen. Med anmeldelsen skal følge erklæringer fra et antal vælgere, der 

mindst svarer til 1/175 af samtlige gyldige stemmer ved det sidst afholdte folketingsvalg. Ved anmeldelse 

fra det tyske mindretals parti kræves ikke vælgererklæringer. 

Stk. 2. Inden et nyt parti påbegynder indsamling af vælgererklæringer efter stk. 1, 2. pkt., skal partiets 

navn godkendes af Valgnævnet, jf. § 17. Godkendelsen gælder i 3 år regnet fra godkendelsens dato. En 

ansøgning om godkendelse af navnet for et nyt parti, hvis navn ikke kan godkendes, jf. § 13, kan tidligst 

indgives 30 dage før udløbet af den periode, hvor navnet ikke kan godkendes. 

Stk. 3. Valgnævnet kan efter ansøgning forlænge godkendelsen af partinavnet for et år regnet fra udløbet 

af den tidligere godkendelse, hvis der er grund til at antage, at der inden for denne periode vil blive 

foretaget partianmeldelse. Forlængelse kan i særlige tilfælde ske flere gange. En ansøgning om forlængelse 

kan, bortset fra ganske særlige tilfælde, senest indgives ved udløbet af den tidligere godkendelse. Indgives 

ansøgning om forlængelse af godkendelse senest ved udløbet af den tidligere godkendelse, opretholdes 

godkendelsen, indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. 

Stk. 4. Er partianmeldelse ikke foretaget inden for den periode, hvor godkendelsen af partiets navn og en 

eventuel forlængelse af denne gælder, jf. stk. 2 og 3, kan den, der har fået partiets navn godkendt, tidligst 

indgive ansøgning om godkendelse af samme partinavn et år efter udløbet af den tidligere godkendelse. 

Den, der har fået partiets navn godkendt, kan dog, uanset at der ikke er forløbet 1 år efter udløbet af den 

tidligere godkendelse, indgive ansøgning om godkendelse af samme partinavn, hvis andre efter reglerne i § 

13, stk. 1, nr. 2 og 5, og stk. 2, ikke kan få godkendt partinavnet. 

Stk. 5. Vælgeren skal ved erklæringens afgivelse opfylde betingelserne for valgret til Folketinget. 

Stk. 6. En vælgererklæring er gyldig i 18 måneder fra datoen for afgivelsen. Efter denne periode skal 

vælgererklæringen tilintetgøres, medmindre erklæringen er afgivet for et parti, som er anmeldt for social- 

og indenrigsministeren, jf. stk. 8. En vælger kan ikke afgive erklæring for et andet parti, så længe vælgerens 

erklæring efter 1. pkt. er gyldig, eller, når partiet er anmeldt efter stk. 1, så længe anmeldelsen af partiet er 

gyldig, jf. stk. 7. En vælger kan frem til tidspunktet for anmeldelsen af partiet trække sin erklæring tilbage. 

En vælgererklæring, der efter 4. pkt. er trukket tilbage, skal tilintetgøres. 

Stk. 7. En anmeldelse af et parti er gyldig indtil afholdelse af førstkommende folketingsvalg, dog mindst i 

18 måneder fra anmeldelsens dato. 

Stk. 8. En gyldig vælgererklæring, som vælgeren ikke har trukket tilbage, jf. stk. 6, skal opbevares, så 

længe godkendelsen af partiets navn eller anmeldelsen af partiet gælder, og derefter tilintetgøres. 

Stk. 9. Vælgererklæringer, der er indsamlet med henblik på anmeldelse af et nyt parti, der ønsker at 

deltage i folketingsvalg, jf. stk. 1, må ikke anvendes til andet formål. 

Stk. 10. Social- og indenrigsministeren fastsætter regler om udformning, indsamling, håndtering, kontrol 

og tilintetgørelse af vælgererklæringer for nye partier. 

Stk. 11. Social- og indenrigsministeren kan i tilknytning til regler fastsat i medfør af stk. 10 fastsætte 

regler om, at indsamlingen af vælgererklæringer skal ske ved brug af et digitalt system, som social- og 

indenrigsministeren stiller til rådighed. Social- og indenrigsministeren fastsætter i den forbindelse regler 

om 

1) fritagelse af vælgere fra anvendelse af et digitalt system, 

2) forløb af en periode mellem vælgerens støttetilkendegivelse til et nyt parti og vælgerens endelige 

afgivelse af en erklæring, som er omfattet af stk. 1, 2. pkt., 

3) indhentning af oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) til brug for konstatering af, om den i 

stk. 5 nævnte betingelse er opfyldt, 



4) behandling af de oplysninger, der indgår i det digitale system, herunder oplysninger, der indhentes fra 

Det Centrale Personregister (CPR), og 

5) opbevaring og tilintetgørelse af oplysninger, jf. stk. 6 og 8. 

§ 13. Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som 

1) benyttes af et opstillingsberettiget parti, jf. § 11, 

2) er navnet på et parti, der tidligere har været opstillingsberettiget, jf. § 11, medmindre der er forløbet 

mindst 5 valgperioder, siden partiet sidst deltog i folketingsvalg, 

3) er godkendt af Valgnævnet for et nyt parti, der ønsker at deltage i folketingsvalg, jf. § 12, stk. 2, 

4) uden for de i nr. 1 nævnte tilfælde benyttes af et parti, der har ret til at deltage i Europa-

Parlamentsvalg, jf. § 10 i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, 

5) uden for de i nr. 2 nævnte tilfælde er navnet på et parti, der tidligere har haft ret til at deltage i Europa-

Parlamentsvalg, jf. § 10 i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, medmindre der er 

forløbet mindst 4 valgperioder, siden partiet sidst deltog i Europa-Parlamentsvalg, 

6) er godkendt af Valgnævnet for et nyt parti, der ønsker at deltage i Europa-Parlamentsvalg, jf. § 11, stk. 

2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, eller 

7) kan give anledning til, at partiet forveksles med et af de partier, der er nævnt i nr. 1-6. 

Stk. 2. Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, såfremt det ved endelig dom er fastslået eller der i øvrigt 

er grund til at antage, at en anden på andet grundlag end reglerne i stk. 1 har eneret til navnet. Navnet kan 

dog godkendes, hvis indehaveren af eneretten har samtykket i partiets brug af navnet. 

Stk. 3. Viser det sig, at det ved endelig dom er fastslået eller der i øvrigt er grund til at antage, at en anden 

på andet grundlag end reglerne i stk. 1 har eneret til et navn, som Valgnævnet har godkendt som navn for et 

nyt parti, og samtykker indehaveren af eneretten ikke i partiets brug af navnet, kan Valgnævnet 

tilbagekalde godkendelsen. Er partiet anmeldt for social- og indenrigsministeren efter § 12, bortfalder 

partiets ret til at deltage i folketingsvalg. 

Stk. 4. Valgnævnet fører en fortegnelse over de partinavne, der er omfattet af stk. 1, nr. 1-6, og som ikke 

er tilbagekaldt efter stk. 3 (Partinavneregistret). 
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