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Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 17. november 
2009  

Som det vil være Forsvarsministeriet bekendt skal der tirsdag den 17. 
november 2009 afholdes valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i Danmark. 
Valgene afholdes efter reglerne i lov om kommunale og regionale valg (lovbe-
kendtgørelse nr. 144 af 24. februar 2009) samt de bekendtgørelser og cirkulæ-
rer, som Indenrigs- og Socialministeriet har udstedt i henhold til loven.  

Ret til at afgive stemme, herunder brevstemme, til kommunale og regionale 
valg har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommu-
nen/regionen i Danmark, og som herudover enten har dansk indfødsret (stats-
borgerskab), er statsborger i en de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i 
Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 
år forud for valgdagen.  

Efter reglerne i den kommunale og regionale valglovs kapitel 6 kan enhver væl-
ger, der er forhindret i at møde frem til afstemningen på valgdagen, afgive brev-
stemme på ethvert folkeregister her i landet fra den 3. tirsdag i august måned i 
valgåret til og med lørdagen før valgdagen. På folkeregistrene/borgerservice-
centrene i Danmark kan der således brevstemmes til og med lørdag den 
14. november 2009, idet brevstemmeafgivning har kunnet finde sted fra og 
med tirsdag den 18. august 2009. 

Folkeregisteret/mindst ét borgerservicecenter i hver kommune holder åbent for 
brevstemmeafgivning nogle timer den sidste lørdag i den periode, hvor der kan 
brevstemmes. De fleste folkeregistre/borgerservicecentre holder endvidere 
åbent nogle timer de øvrige to lørdage inden for de sidste tre uger før valget, 
dvs. den 31. oktober og den 7. november 2009. 

Indenrigs- og Socialministeriet skal anmode Forsvarsministeriet om at sørge for, 
at tjenstgørende personel, herunder det tjenstgørende personel under Militær-
nægteradministrationen og Beredskabsstyrelsen, i fornødent omfang bliver gjort 
bekendt hermed. 

Med venlig hilsen 

mailto:fmn@fmn.dk
mailto:lsn@fmn.dk
mailto:afr@fmn.dk


 
 

2

Nicoline Nyholm Miller 
Valgkonsulent 


