
 

 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Telefon 72 28 24 00 

oim@oim.dk 

Til partier, der er opstillingsberettiget til folketingsvalg 

Kopi til: Ankestyrelsen, Statsforvaltningen og alle kommuner 

Opgaven som anmeldelsesmyndighed ved folketingsvalg flyttes til 

Ankestyrelsen 

Folketinget har i dag vedtaget lovforslag nr. L 15, der blev fremsat den 3. oktober 2018 

af økonomi- og indenrigsministeren. 

Ved dette brev orienteres partierne om den del af loven, der vedrører ændringer af 

folketingsvalglovens bestemmelser om anmeldelsesmyndigheden. 

Loven træder i kraft den 1. januar 2019, og ændringerne vil snarest blive indarbejdet i 

en ny lovbekendtgørelse af folketingsvalgloven. Økonomi- og Indenrigsministeriet har 

imidlertid udarbejdet en uofficiel sammenskrivning af folketingsvalglovens kapitel 6, 

der er vedlagt. 

1. Lovændringens baggrund og formål 

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og 

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og 

Socialistisk Folkeparti indgik den 27. marts 2018 en aftale om et nyt familieretligt 

system. 

Med oprettelsen af det nye familieretlige system nedlægges Statsforvaltningen, og i 

den forbindelse flyttes opgaven som anmeldelsesmyndighed for kandidatanmeldelser 

m.v. til folketingsvalg fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen. Endvidere flyttes 

opgaven som anmeldelsesmyndighed for kandidatanmeldelser m.v. til folketingsvalg 

for opstillingskredse beliggende på Bornholm, der hidtil er blevet varetaget af 

formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune, ligeledes til Ankestyrelsen. 

Fremover er opgaven som anmeldelsesmyndighed til folketingsvalg dermed samlet 

hos én myndighed - Ankestyrelsen. 

2. Indholdet af de nye regler 

Fra den 1. januar 2019 overgår opgaven som anmeldelsesmyndighed til folketingsvalg 

fra Statsforvaltningen henholdsvis formanden for valgbestyrelsen i Bornholms 

Kommune til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen varetager således opgaven som 

anmeldelsesmyndighed ved folketingsvalg, der udskrives den 1. januar 2019 eller 

senere. 

Det betyder, at for alle opstillingskredse skal kandidatanmeldelser, tilbagetrækning af 

kandidatanmeldelser, partiernes meddelelse om godkendelse af kandidater, 
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anmeldelse af prioriteret sideordnet opstilling, anmeldelse af valg på personlige 

stemmer samt anmeldelse af partiliste således fremover indleveres til Ankestyrelsen. 

Kandidatanmeldelser m.v. kan sendes med fysisk post til: 

Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

Kandidatanmeldelser m.v. kan derudover afleveres på følgende adresser: 

Ankestyrelsen Ankestyrelsen 

Nytorv 7, 2. sal  Teglholmsgade 3 

9000 Aalborg   2450 København SV 

Kandidatanmeldelser m.v. kan endvidere sendes per mail med sikker (krypteret) e-

post til mailadressen: sikkermail@ast.dk. Meddelelser, der ikke indeholder fortrolige 

personoplysninger, kan sendes til ast@ast.dk. 

Kandidatanmeldelser kan tidligst indleveres, når valget er udskrevet, jf. 

folketingsvalglovens § 33, stk. 1, 2. pkt. 

Ud over det ovenfor beskrevne er der ikke ændringer i reglerne om 

kandidatanmeldelser til folketingsvalg. Der er således heller ikke ændringer i de krav 

til indholdet af kandidatanmeldelserne, som følger af folketingsvalglovens §§ 32 og 33 

a. Reglerne om opstillingsformer blev imidlertid ændret i 2017. Der henvises til 

Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 20. december 2017, der beskriver de nye 

opstillingsformer. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet vil snarest opdatere 

kandidatanmeldelsesformularerne, således at der bl.a. står Ankestyrelsen i stedet for 

anmeldelsesmyndigheden, og således at henvisningen til lovteksten er opdateret. 

Tidligere formularer udstedt af ministeriet vil dog fortsat kunne anvendes. 

Som hidtil vil de opstillingsberettigede partier blive informeret nærmere om 

proceduren for anmeldelse og godkendelse af kandidater, så snart der udskrives 

folketingsvalg. 

 

Med venlig hilsen 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 

mailto:sikkermail@ast.dk
mailto:ast@ast.dk
https://valg.oim.dk/media/18890/orienteringsbrev-til-statsforvaltning-samtlige-kommuner-og-de-opstillingsberettigede-partier-til-folketingsvalg-om-aendring-af-valglovgivningen-pr-1-november-2017docx.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uofficiel sammenskrivning af folketingsvalglovens kapitel 6 
(ændringerne i § 1, nr. 1 og 3-7, i lovforslag nr. L 15 fra 2018-19 er 

indskrevet i lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2018) 

Kapitel 6  

Kandidater til valget 

§ 32. En person, der vil anmelde sig som kandidat til valg i en opstillingskreds, kan 
enten opstille som kandidat for et opstillingsberettiget parti eller som kandidat uden for 
partierne. En kandidat, der vil opstille for et parti, skal godkendes af partiet. En 
kandidat, der opstiller uden for partierne, skal anbefales af mindst 150 og højst 200 af 
opstillingskredsens vælgere som stillere. 

Stk. 2. Ingen kan være kandidat i mere end én storkreds. Ingen kan være kandidat 
for mere end ét parti eller kandidat for et parti og samtidig kandidat uden for partierne. 
Valg af en kandidat, der har handlet i strid hermed, er ugyldigt. 

Stk. 3. Den, der som stiller anbefaler flere kandidater, kan ikke anses som stiller for 
nogen af kandidaterne. 

Kandidatanmeldelse og partiernes godkendelse  

§ 33. Senest kl. 12 elleve dage før valgdagen skal anmeldelser om kandidater være 
indleveret til Ankestyrelsen. En kandidatanmeldelse kan tidligst indleveres, når valget 
er udskrevet. 

§ 33 a. Kandidatanmeldelser skal indleveres på en formular, der er godkendt af 
økonomi- og indenrigsministeren. 

Stk. 2. Anmeldelsen skal være underskrevet af kandidaten og indeholde oplysning 
om kandidatens fulde navn, personnummer, stilling og bopæl. Hvis kandidaten ikke 
ønsker sig anført på stemmesedlen med sit fulde navn, skal det angives, hvordan 
navnet ønskes anført. Kandidatens efternavn eller mellemnavn samt mindst et fornavn 
eller forbogstav skal altid anføres. Kun mellem- og efternavne, som kandidaten er 
berettiget til at føre efter navneloven, eller mellemnavne, som er registreret i Det 
Centrale Personregister (CPR), kan anføres på stemmesedlen. I stedet for fornavnet 
kan anføres et kaldenavn, der er afledt af fornavnet. I anmeldelsen skal endvidere 
gives oplysninger om en person (kontaktperson), som Ankestyrelsen ud over 
kandidaten kan rette henvendelse til, hvis anmeldelsen er mangelfuld. 

Stk. 3. Kandidater, der vil opstille for et parti, skal angive dette i anmeldelsen. 
Stk. 4. Kandidater, der opstiller uden for partierne, skal angive dette i anmeldelsen. 

Anmeldelsen skal endvidere være underskrevet af kandidatens stillere og indeholde 
oplysning om hver enkelt stillers navn, personnummer og bopæl. 

Stk. 5. Den, der indleverer en kandidatanmeldelse, har ret til at få kvittering for 
indleveringen med angivelse af tidspunktet. 

§ 34. En kandidat kan tilbagekalde en indgivet kandidatanmeldelse over for 
Ankestyrelsen senest kl. 12 elleve dage før valgdagen. En vælger, der som stiller har 
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anbefalet en kandidat, kan ikke tilbagekalde anbefalingen, efter at 
kandidatanmeldelsen er indleveret til Ankestyrelsen. 

§ 35. Snarest muligt og senest umiddelbart efter udløbet af fristen for kandidaters 
anmeldelse skal Ankestyrelsen undersøge, om de rettidigt indleverede 
kandidatanmeldelser er gyldige. Hvis Ankestyrelsen finder, at en kandidatanmeldelse 
på grund af væsentlige mangler må erklæres ugyldig, skal Ankestyrelsen straks 
meddele dette til kandidaten eller til den kontaktperson, der er angivet i anmeldelsen. 
Senest 12 timer efter afgivelsen af meddelelsen kan der indleveres en ny anmeldelse 
af kandidaten eller foretages en afhjælpning af manglerne. Ankestyrelsen træffer 
herefter afgørelse om, hvorvidt anmeldelsen er gyldig. Afgørelsen meddeles skriftligt 
til kandidaten. 

§ 36. (Ophævet) 

§ 37. Senest kl. 12 ti dage før valgdagen skal de opstillingsberettigede partier for 
hver storkreds skriftligt meddele, hvilke kandidater partiet kan godkende i de enkelte 
opstillingskredse. Meddelelse kan tidligst gives, når valget er udskrevet. Kandidater, 
der ikke godkendes af vedkommende parti, kan ikke opstille til valget. Hvis 
meddelelse ikke gives, kan ingen kandidater opstilles for partiet i den pågældende 
storkreds. 

Stk. 2. Meddelelsen skal gives til Ankestyrelsen. 
Stk. 3. Meddelelsen skal for hver godkendt kandidat indeholde oplysning om 

kandidatens navn, personnummer og bopæl. 

Opstillingsformer og partiliste  

§ 38. Kandidater, der opstiller for et parti, kan være opstillet enten kredsvis eller 
sideordnet. 

§ 39. Ved kredsvis opstilling opstilles én kandidat for partiet i opstillingskredsen. 
Stk. 2. Kandidaten anføres først på stemmesedlen. Derefter anføres de øvrige 

kandidater i storkredsen i alfabetisk rækkefølge. Har partiet anmeldt en bestemt 
rækkefølge for kandidaterne (partiliste), jf. § 41, stk. 1, anføres de øvrige kandidater 
dog i partilistens rækkefølge. 

Stk. 3. Ved kredsvis opstilling tilfalder alle partistemmer i opstillingskredsen partiets 
kandidat i opstillingskredsen, jf. § 73, stk. 5. 

Stk. 4. Ved kredsvis opstilling er kandidaterne valgt i rækkefølge efter 
stemmetallenes størrelse, jf. § 81. Er der anmeldt partiliste, er kandidaterne dog valgt i 
den rækkefølge, der er angivet i § 82. 

§ 40. Ved sideordnet opstilling opstilles flere kandidater for partiet i 
opstillingskredsen. 

Stk. 2. Kandidaterne anføres i alfabetisk rækkefølge på stemmesedlen, jf. dog stk. 
3. Efter opstillingskredsens kandidater anføres eventuelle øvrige kandidater i 
storkredsen i alfabetisk rækkefølge, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. Et parti, der har sideordnet opstilling i en eller flere opstillingskredse, kan 
anmelde, at storkredsens kandidater anføres i den af partiet prioriterede rækkefølge 
på stemmesedlen (prioriteret sideordnet opstilling), jf. § 41, stk. 2. Opstillingskredsens 
kandidater skal dog anføres før eventuelle øvrige kandidater i storkredsen. 

Stk. 4. Ved sideordnet opstilling fordeles partistemmerne i opstillingskredsen 
mellem partiets kandidater i opstillingskredsen i forhold til deres personlige stemmetal 
i opstillingskredsen, jf. § 73, stk. 5. Et parti, hvis kandidater i storkredsen hver især er 
opstillet i alle opstillingskredse i storkredsen, kan dog for den pågældende storkreds 
anmelde, at partistemmerne i storkredsen ikke tilfalder nogen kandidat for partiet i 
storkredsen, jf. § 41 a. 

Stk. 5. Ved sideordnet opstilling er kandidaterne valgt i rækkefølge efter 
stemmetallenes størrelse, jf. § 81. 
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§ 41. Senest kl. 12 ti dage før valgdagen kan et parti, der alene har kredsvis 
opstilling inden for storkredsen, anmelde partiliste for alle partiets kandidater i 
storkredsen. Anmeldelse kan tidligst ske, når valget er udskrevet. 

Stk. 2. Inden for de frister, der er anført i stk. 1, kan et parti, der har sideordnet 
opstilling i en eller flere opstillingskredse, anmelde en prioriteret sideordnet opstilling i 
den eller de pågældende opstillingskredse. 

Stk. 3. Anmeldelser efter stk. 1 og 2 skal ske skriftligt til Ankestyrelsen. 

§ 41 a. Senest kl. 12 10 dage før valgdagen kan et parti, hvis kandidater i 
storkredsen hver især er opstillet i alle opstillingskredse i storkredsen, for den 
pågældende storkreds anmelde, at partistemmerne i storkredsen ikke tilfalder nogen 
kandidat for partiet i storkredsen. Anmeldelse kan tidligst ske, når valget er udskrevet. 

Stk. 2. Anmeldelser efter stk. 1 skal ske skriftligt til Ankestyrelsen. 

Fortegnelser over de opstillede kandidater  

§ 42. For hver storkreds skal Ankestyrelsen snarest muligt efter udløbet af fristen i 
§ 37, jf. § 41, udarbejde fortegnelser over de kandidater, der er opstillet i 
vedkommende storkreds. Hvis et parti med sideordnet opstilling i en eller flere 
opstillingskredse har anmeldt en prioriteret rækkefølge for sine kandidater i den eller 
de pågældende opstillingskredse, jf. § 41, stk. 2, skal Ankestyrelsen snarest muligt 
efter udløbet af fristen i § 37, jf. § 41, tillige udarbejde en fortegnelse, der for den eller 
de pågældende opstillingskredse angiver den rækkefølge, hvori alle det pågældende 
partis kandidater i storkredsen skal anføres på stemmesedlen for den eller de 
pågældende opstillingskredse. 

Stk. 2. For hver storkreds skal Ankestyrelsen snarest muligt efter udløbet af den i 
stk. 1 nævnte frist sende fortegnelserne over de kandidater, der er opstillet i 
vedkommende storkreds, til valgbestyrelsen i hver opstillingskreds i storkredsen. 

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren giver forud for hvert valg Ankestyrelsen 
meddelelse om, hvilke fortegnelser over de opstillede kandidater, der skal udarbejdes, 
hvorledes de skal udformes, og hvilke oplysninger de skal indeholde. Økonomi- og 
indenrigsministeren bestemmer i forbindelse hermed, hvilke myndigheder ud over 
dem, der er nævnt i stk. 2, der skal have tilsendt fortegnelserne. 

Stk. 4. Kandidatanmeldelserne, jf. § 33 a, partiernes meddelelse om godkendelse 
af kandidater, jf. § 37, og anmeldelse om opstillingsform, jf. § 41, må ikke gøres 
offentligt tilgængelige, før Ankestyrelsen har udsendt fortegnelserne over de opstillede 
kandidater i vedkommende storkreds, jf. stk. 3. 

Stemmesedler  

§ 43. Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler til brug ved afstemningen i 
opstillingskredsen samt opslag, jf. § 45, stk. 3. Stemmesedler og opslag udarbejdes 
på grundlag af de fortegnelser over de opstillede kandidater, der er nævnt i § 42, stk. 
1. 

Stk. 2. Stemmesedlen skal indeholde navnene og bogstavbetegnelserne på 
samtlige partier, der har kandidater opstillet i storkredsen. Partierne anføres i 
alfabetisk rækkefølge efter bogstavbetegnelsen. 

Stk. 3. Stemmesedlen skal endvidere indeholde navnene på samtlige kandidater, 
der er opstillet i storkredsen. Kandidater, der opstiller for et parti, anføres samlet i et 
særskilt felt for det pågældende parti og i den rækkefølge, der er angivet i § 39, stk. 2, 
og § 40, stk. 2 og 3. Kandidater, der opstiller uden for partierne, anføres til sidst i et 
særskilt felt for disse og i alfabetisk rækkefølge, dog således at kandidater opstillet i 
opstillingskredsen anføres først. 

Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om 
stemmesedlernes indhold og udformning. 

§ 44. Valgbestyrelsen sørger for, at det nødvendige antal stemmesedler og opslag 
er afleveret til kommunalbestyrelsen i god tid inden afstemningens begyndelse. 
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