
   

 

Meddelelser fra CPR-kontoret 

 

 

 

 
 

(Til samtlige kommuner) 

 
  

Særlige registreringer i CPR til brug for valglisten til brug for Europa-Parlamentsvalget den 25. 

maj 2014  

Der afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet søndag den 25. maj 2014. 

CPR-kontoret skal hermed redegøre for folkeregistrenes særlige opgaver i relation til registreringen i 

CPR i forbindelse med den maskinelle dannelse af valglister og valgkort til Europa-Parlamentsvalg, idet 

der i øvrigt om de særlige regler om valgret og optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg henvi-

ses til Europa-Parlamentsvalglovens §§ 3 og 14 a og de bekendtgørelser, som Økonomi- og Inden-

rigsministeriet har udstedt i medfør af § 14 a, samt til ministeriets meddelelse om behandling af ansøg-

ninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 

Registreringen i CPR 

Herboende EU-borgere optages efter anmodning på valglisten til Europa-Parlamentsvalget. Afgørelser 

herom træffes af kommunalbestyrelsen (folkeregistret) i bopælskommunen. Danske statsborgere med 

bopæl i et andet EU-land optages efter anmodning på en særlig valgliste i Københavns Kommune. Af-

gørelser herom træffes af folkeregistret i Københavns Kommune. EU-bosatte danske statsborgere kan 

dog ikke optages på valglisten eller forblive optaget på valglisten, såfremt de pågældende er optaget på 

valglisten i et andet EU-land. 

Registrering i CPR til brug ved maskinel udskrivning af valglister og valgkort til Europa-

Parlamentsvalget sker i hændelsen ”Valgret”, hvor følgende kan markeres: 

EU valg – ja = optages på EP-valglisten (for EU-borgere med bopæl i Danmark) 

EU valg – nej = optages ikke på EP-valglisten (for danske statsborgere, der er udrejst og optaget på 

valglisten i et andet EU-land) 

EU valg – (kbh) = optages på særlig EP-valgliste i København (for danske statsborgere, der er udrejst 

til et andet EU-land) 

Indholdet kan slettes manuelt af bopælskommunen/seneste bopælskommune. Indholdet slettes auto-

matisk i CPR, hvis personernes dataindhold i CPR ændres, f.eks. status og statsborgerret, således at 
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der ikke længere skal være registrering i overensstemmelse med ovenstående. ”EU valg – ja” må kun 

slettes manuelt, såfremt den pågældende anmoder om at blive slettet af valglisten. 

Foretager folkeregistret indberetning i CPR af ”EU valg – ja” registreres som EP-valgadresse den valg-

kreds/kommune/afstemningsområde i hjemlandet, hvor pågældende senest har været optaget på valg-

listen, eller personens seneste bopæl i hjemlandet, hvis valgkreds/kommune/afstemningsområde ikke 

fremgår af ansøgningsskemaet. Registrering af EU-valgadresse må kun slettes manuelt, såfremt 

den pågældende anmoder om at blive slettet af valglisten. 

Optagelse af danske statsborgere med bopæl i andet EU-land. 

Danskere med fast bopæl i et andet EU-land kan i perioden 25. november 2013 til 22. april 2014 

anmode om optagelse på en særlig supplementsvalgliste til valglisten i København. Folkeregistret i 

København foretager indberetning i CPR, såfremt der ikke i forvejen er registreret en markering i 

”EU valg – nej”, medmindre der foreligger dokumentation for, at vedkommende ikke længere er op-

taget på valglisten i et andet EU-land. 

Sletning af danske statsborgere med bopæl i udlandet på EU-valglisten. 

Såfremt en dansk statsborger optages på valglisten i et andet EU-land, vil Økonomi- og Indenrigsmi-

nisteriet modtage underretning fra myndighederne i bopælslandet og foretage indberetning i CPR. 

De pågældende har ikke valgret ved Europa-Parlamentsvalget i Danmark uanset gyldig ”Valgretsda-

to” i CPR. 

I de tilfælde, hvor Økonomi- og Indenrigsministeriet modtager sådan underretning efter den 9. maj 

2014, hvor hovedudtrækket til brug for maskinel dannelse af valglister og valgkort er sket, foretager 

Økonomi- og Indenrigsministeriet ligeledes indberetning i CPR. 

På baggrund af ministeriets indberetning i CPR foretager folkeregistret i pågældendes bopælskom-

mune manuel berigtigelse af valglisten. Ministeriets indberetning vil fremgå af CPR’s hændelseska-

talog som hændelsen ”Valgret” foretaget af CPR-kontoret (001) eller Valgkontoret (014) efter den 31. 

marts 2014. 


