
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om visse juridiske og praktiske spørgsmål i 
relation til afholdelse af kommunal- og regionalvalget den 16. 
november 2021 i lyset af COVID-19 

På nuværende tidspunkt forventer Indenrigs- og Boligministeriet, at kommunal- og 

regionalvalget den 16. november 2021 i det store hele kan afholdes som normalt. 

Dette notat indeholder Indenrigs- og Boligministeriets vejledning om en række 

juridiske og praktiske spørgsmål, som kan opstå op til eller under valget, og som kan 

have betydning for kommunernes forberedelse af valget, instruktion af frivillige og 

medarbejdere m.v. 

Notatet er inspireret af de spørgsmål, som ministeriet har fået forelagt i den seneste 

tid. Ministeriet vil frem mod valgdagen løbende opdatere notatet med eventuelle 

yderligere spørgsmål. Den nyeste udgave af notatet vil ligge på ministeriets 

valghjemmeside: https://valg.im.dk/valgmyndigheder/valg-til-kommunalbestyrelser-

og-regionsraad-2021. 

1. Hygiejne og værnemidler 

Kommuner, der vurderer det relevant, kan etablere ekstra god afstand i køer på 

valgsteder og stille håndsprit m.v. til rådighed for vælgerne. Der kan også etableres 

ekstra rengøring og udluftning m.v. 

Der er derimod ikke længere hjemmel i epidemiloven til at udlevere mundbind 

enkeltvis. Ønsker en kommune at udlevere mundbind, f.eks. til valgstyrere og 

tilforordnede vælgere, skal det være enkelte 1-stykspakninger, der er CE-mærket. 

2. Brevstemmeafgivning 

Mange kommuner forventer, at flere vælgere end normalt vil brevstemme. Derfor 

opfordrer Indenrigs- og Boligministeriet alle kommuner til at sikre sig, at kommunen 

har tilstrækkeligt brevstemmemateriale på lager til at kunne håndtere en øget 

efterspørgsel. Ministeriet har sørget for, at Rosendahls lager af brevstemmemateriale 

er fyldt. Det bemærkes, at udgiften til brevstemmemateriale afholdes af kommunen. 

3. Tidsbestilling til brevstemmeafgivning i kommunerne 

Der er ikke noget i vejen for at tilbyde vælgerne at bestille tid til brevstemmeafgivning 

i f.eks. borgerservice eller på bibliotekerne, men brevstemmeafgivningen kan ikke 

forbeholdes vælgere, der har bestilt tid. 
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4. Brevstemmeafgivning i vælgerens hjem 

Det er Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse, at en vælger, der er konstateret 

smittet med coronavirus og er i frivillig eller påbudt isolation, er omfattet af § 60, stk. 

4, i den kommunale og regionale valglov og derfor efter ansøgning kan brevstemme i 

eget hjem efter reglerne herom.1 Ansøgninger kan modtages og behandles telefonisk. 

5. Tidspunkt for stemmeafgivning på valgdagen 

Kommuner, der vurderer det relevant, kan opfordre vælgerne til at stemme på 

bestemte tidspunkter af valgdagen, men kan ikke afvise vælgere, der møder frem for at 

stemme på andre tider af valgdagen. 

6. Stemmeafgivning for vælgere, der på valgdagen er i isolation 

Der er ikke hjemmel i valglovgivningen til at afvise vælgere, der er i isolation, og som 

på trods heraf ønsker at afgive stemme på valgdagen. Sådanne vælgere skal derfor 

have mulighed for at afgive deres stemme. Det gælder også, selv om vælgerne kunne 

have brevstemt, herunder brevstemt i eget hjem. 

Der kan ikke stilles krav om fremvisning af coronapas i forbindelse med 

stemmeafgivningen. 

Sundhedsstyrelsens råd til personer, der er i isolation, lyder som følger: 

”Anvend et CE-mærket mundbind og hold 2 meters afstand til andre, hvis du 

undtagelsesvis er nødt til at gå ud (…) Sørg for at gå ud på et tidspunkt, hvor du 

undgår at være i nærheden af andre.”2 

7. Øget brug af vognstemme 

Valglovgivningen er ikke til hinder for, at kommunerne opstiller stemmerum 

udendørs, f.eks. i et telt umiddelbart uden for afstemningsstedet, og i højere grad end 

normalt tilbyder vælgere at stemme efter reglerne om såkaldte vognstemmer, f.eks. i 

en bil parkeret ved afstemningsstedet, se § 55, stk. 1, i den kommunale og regionale 

valglov. Dette kan f.eks. tilbydes vælgere, der er smittede, eller som af frygt for smitte 

ikke ønsker at stå i kø indendørs. 

Vælgere, der er smittede, og som ikke ønsker at stemme efter reglerne om 

vognstemme eller i et udendørs stemmerum, kan dog ikke af denne grund afvises fra 

stemmelokalerne. 

8. Vælgerens brug af eget skriveredskab 

Vælgere, der ønsker at benytte deres eget medbragte skriveredskab ved 

stemmeafgivelsen, kan frit gøre dette. Skriveredskabet må dog ikke være så 

usædvanligt i farve eller form, at det giver stemmesedlen særpræg (f.eks. guld- eller 

glimmertusch). Stemmesedler med særpræg er ugyldige. Kuglepenne i blå, sort, rød 

eller grøn og almindelige blyanter udgør ikke særpræg, heller ikke selv om de adskiller 

sig fra det skriveredskab, som kommunen stiller til rådighed på afstemningsstedet. 

9. Coronapas til identifikation af vælgeren 

Det er Indenrigs- og Boligministeriets vurdering, at det digitale coronapas (app’en 

”Coronapas”) kan indgå som et moment til fastlæggelse af vælgerens identitet. Det 

                                                             
1 Se også bekendtgørelse nr. 1138 af 18. oktober 2017 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem. 
2 https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-
coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
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samme gælder for det digitale sundhedskort (app’en ”Sundhedskortet”) og det digitale 

kørekørt (app’en ”Kørekort”). 

10. Spørgsmål 

Kommunerne kan kontakte Indenrigs- og Boligministeriets valgenhed ved eventuelle 

spørgsmål om afviklingen af valget: valg@im.dk, tlf. 72 28 24 00. 
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