
 

 

 

 

 

VEJLEDNING TIL VÆLGERNE OM BREVSTEMMEAFGIVNING 

i kommunerne (borgerservicecentre m.v.)  

til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 

 

Ved folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 kan du brevstemme i enhver kom-

mune i Danmark. 

 

Sidste frist for at brevstemme er tirsdag den 16. juni 2015.  

 

Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i den 

storkreds, hvor du bor, det vil sige, hvor du er bopælsregistreret i CPR. Hvis du 

stemmer i en anden kommune end din bopælskommune, vil den kommune, hvor 

du brevstemmer, sende din brevstemme til din bopælskommune.  

 

Følgende partier er opstillingsberettiget til valget i Danmark: 

  

A. Socialdemokratiet K. Kristendemokraterne 

B. Radikale Venstre O. Dansk Folkeparti 

C. Det Konservative Folkeparti V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 

F. SF – Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne 

I. Liberal Alliance Å. Alternativet 

 

Det er ikke sikkert, at alle partier opstiller i din storkreds. Du bør derfor selv under-

søge, hvilke partier og eventuelt kandidater der er opstillet til valget i den storkreds, 

hvor du bor. 

Senest fra onsdag den 10. juni 2015 vil du på borgerservicecentrene og andre 

steder, hvor du kan brevstemme i kommunen, finde fortegnelser over de partier og 

kandidater, der er opstillet til valget i den storkreds, brevstemmestedet ligger i.  

 

Hvis du brevstemmer i en kommune, der ikke hører under den storkreds, hvor du 

bor, bør du selv undersøge, hvilke partier og eventuelt kandidater der er opstillet til 

valget i din storkreds, da kommunerne ikke får sendt fortegnelser over partier og 

kandidater i de andre storkredse. Senest fra onsdag den 10. juni 2015 vil du kun-

ne finde fortegnelser over de partier og kandidater, der er opstillet til valget i din 

storkreds, på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: valg.oim.dk.   

 

Du kan finde en vejledning om, hvordan man brevstemmer på de små blå konvolut-

ter til brevstemmesedlerne.  

http://valg.im.dk/

