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Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeaf-
stemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 
 

Regionen bedes snarest muligt videresende dette brev med tilhørende bilag til:  

1. regionens egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner m.v., jf. § 74, 

stk. 2, i sundhedsloven,  

2. selvejende hospicer i øvrigt, som regionsrådet har indgået driftsoverenskomst 

med, jf. § 75, stk. 4, i sundhedsloven, samt  

3. private institutioner i øvrigt, som regionsrådet har indgået overenskomst med 

eller på anden måde benytter som led i løsningen af sygehusvæsenets opga-

ver, jf. § 75, stk. 2, i sundhedsloven, og som yder behandling under indlæg-

gelse og har mindst 20 sengepladser.  

 

Der henvises til § 8, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 127 af 19. februar 2009 om brev-

stemmeafgivning på sygehuse.  

 

1. Indledning  

Søndag den 25. maj 2014 skal der afholdes valg af danske medlemmer til Europa-

Parlamentet. Valget afholdes efter reglerne i lov om valg af danske medlemmer til 

Europa-Parlamentet
1
 samt de bekendtgørelser og cirkulærer, som Økonomi- og In-

denrigsministeriet har udstedt i henhold til loven.  

Samme dag afholdes folkeafstemning om en fælles patentdomstol. Folkeafstem-

ningen afholdes efter reglerne om folkeafstemninger i kapitel 12 i lov om valg til Folke-

tinget
2
 samt de bekendtgørelser og cirkulærer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet 

har udstedt i henhold til loven.  

 

Dette brev indeholder oplysning om brevstemmeafgivning på sygehuse til Europa-

Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol søndag 

den 25. maj 2014.  

 

Brevstemmeafgivningen på sygehuse begynder søndag den 4. maj 2014 (3 uger før 

valgdagen). Sygehusets ledelse har ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen 

af brevstemmeafgivningen på sygehuset.  

 

                                                      
1
 Lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014. 

2
 Folketingsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014. 
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Efter reglerne i folketingsvalglovens kapitel 8, jf. Europa-Parlamentsvalglovens § 26, 

stk. 1, kan enhver vælger brevstemme i enhver kommune her i landet fra 3 måneder 

før valgdagen til og med næstsidste hverdag inkl. lørdag før valgdagen. På borgerser-

vicecentrene i Danmark og andre steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brev-

stemme, kan der således brevstemmes fra og med tirsdag den 25. februar 2014 til og 

med fredag den 23. maj 2014.  

Vælgere, der er indlagt på sygehus, kan brevstemme på sygehuset til Europa-

Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol inden for de sid-

ste 3 uger før valgdagen, dog senest næstsidste hverdag inkl. lørdag før valgdagen, 

dvs. i perioden fra søndag den 4. maj 2014 til og med fredag den 23. maj 2014.  

 De nærmere regler om brevstemmeafgivning på sygehuse, herunder om de opgaver, 

der påhviler sygehuset i forbindelse med gennemførelse af brevstemmeafgivningen, 

er fastsat i bekendtgørelse nr. 127 af 19. februar 2009 om brevstemmeafgivning på 

sygehuse, som findes på Retsinformation og på Økonomi- og Indenrigsministeriets 

valghjemmeside: http://valg.oim.dk/lovstof/brevstemmeafgivning.aspx.  

Vælgere, der er indlagt som heldøgns- eller deldøgnspatienter eller som raske 

ledsagere inden for den periode, hvor der kan brevstemmes, kan brevstemme på 

sygehuset, jf. nærmere bekendtgørelsens § 2.  

 

Sygehusets administrative leder udpeger i overensstemmelse med bekendtgørelsens 

kapitel 2 de personer, der skal fungere som stemmemodtagere, og sørger i øvrigt for 

tilrettelæggelsen og gennemførelsen af brevstemmeafgivningen. Stemmelokalerne 

skal være indrettet og åbne for brevstemmeafgivning i overensstemmelse med be-

kendtgørelsens kapitel 3. Fremgangsmåden ved brevstemmeafgivningen til kommu-

nale og regionale valg er som fastsat i bekendtgørelsens §§ 9 og 12 samt kapitel 6 og 

7. 

2. Betingelser for brevstemmeafgivning 
 

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. vær-

gemålslovens § 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 

Europa-Parlamentsvalget 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. Vælgere med valgret til Europa-

Parlamentsvalget i Danmark, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grøn-

land, kan dog godt afgive brevstemme fra og med den 25. februar 2014, enten på de 

http://valg.oim.dk/lovstof/brevstemmeafgivning.aspx


 

 3 

færøske henholdsvis grønlandske folkeregistre eller hos de særligt bemyndigede 

stemmemodtagere på Færøerne henholdsvis i Grønland.  

 

Ret til at stemme til folkeafstemningen om patentdomstolen har enhver, der har valg-

ret til Folketinget og er optaget på valglisten, jf. folketingsvalglovens § 96, stk. 1. Per-

soner, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har dog ikke valgret til folke-

afstemningen om patentdomstolen. Det skyldes, at der ikke afholdes folkeafstemning 

om patentdomstolen i Grønland og på Færøerne.
3
 

3. Brevstemmemateriale 

Ved brevstemmeafgivning må kun anvendes det brevstemmemateriale, der er tilveje-

bragt ved Økonomi- og Indenrigsministeriets foranstaltning.  

 

Brevstemmematerialet til Europa-Parlamentsvalg består af: 

1) en stemmeseddel påtrykt ordene ”Stemmeseddel til Europa-

Parlamentsvalg”,  

2) en blå konvolut, der på forsiden er påtrykt ordene ”Stemmeseddel til Euro-

pa-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 Eu-

ropa-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 (til brug for 

valget i 2009), før der udsendes materiale fremstillet i 2014. 

 

Eventuelle restoplag af det brevstemmemateriale, ministeriet lod fremstille til Euro-

pa-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 folkeafstemnin-

ger kan heller ikke bruges til brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget, selv 

om der afholdes folkeafstemning om patentdomstolen samme dag som valg til Euro-

pa-Parlamentet. 

 

Brevstemmematerialet til folkeafstemningen om patentdomstolen består af: 

1) en stemmeseddel påtrykt ordet »Stemmeseddel« samt ordene »Ja« og 

»Nej« i to adskilte felter, 

                                                      
3
 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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2) en rød konvolut, der på forsiden er påtrykt ordene ”Stemmeseddel til folkeaf-

stemning” samt en kortfattet vejledning om, hvordan stemmesedlen skal ud-

fyldes, 

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 orde-

ne ”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 

forsiden af den røde konvolut til stemmesedlen samt i følgebrevet. Rosendahls-

Schultz Grafisk vil fortsat udsende evt. restoplag af materialet fremstillet i 2008 (til 

brug for folkeafstemningen i 2009), 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 folkeaf-

stemningen om patentdomstolen, selv om der afholdes valg til Europa-Parlamentet 

samme dag som folkeafstemningen om patentdomstolen. 

 

Brevstemmemateriale kan rekvireres uden beregning hos Rosendahls-Schultz Distri-

bution, 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.  

 

Viser det sig alligevel nødvendigt i enkelte tilfælde at benytte restoplag af brevstem-

memateriale til Europa-Parlamentsvalg eller folkeafstemninger fremstillet tidligere end 

i 2008, skal ministeriet gøre opmærksom på, at det kan give nogle problemer i for-

hold til postsorteringen, hvis yderkuverten frankeres med en frankeringsmaskine, 

der påfører afsenderens postnummer. I dette tilfælde kan man risikere, at yderkuver-

ten ved den maskinelle postsortering returneres til indehaveren af frankeringsmaski-

nen. 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.  

 

Om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivningen kan henvises til den vejledning, 

der er trykt på bagsiden af følgebrevet. Bemærk, at vælgere med behov for hjælp til 

stemmeafgivningen har ret til at forlange, at hjælpen ud over stemmemodtageren ydes 

af den person, vælgeren selv har udpeget. Den fornødne hjælp skal i givet fald ydes af 

hjælperen og stemmemodtageren i forening. Det vil dog være naturligt, at det er 

stemmemodtageren, der sikrer sig vælgerens identitet, giver vælgeren vejledning m.v. 

og attesterer stemmeafgivningen på følgebrevet. 

mailto:distribution@rosendahls.dk
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4. Fortegnelse over kandidatlister og kandidater samt opslag om temaet for 

folkeafstemningen  

Til brug ved brevstemmeafgivningen vedhæftes en fortegnelse over kandidatlisterne 

med de opstillede kandidater til Europa-Parlamentsvalget i Danmark samt et opslag 

om temaet for folkeafstemningen om en fælles patentdomstol, som begge endvidere 

findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside valg.oim.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Nicoline Nyholm Miller 
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