Udfyldes med blokbogstaver, på skrivemaskine eller på pc
Dag, måned, år

Anmeldelse af udrejse

Udrejsedato

Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten under udlandsophold af
forventet varighed under 2 år

Kommune

Flytter fra
Vejnavn

Husnr./bogstav

Etage

Side/dørnummer

Land

Flytter til

Etage
Skriv KL, ST, 1, 2, 3 osv.
Betegnelser som mezzanin, parterre, kvist mv. kan ikke
benyttes.

Addresse

Kontaktadresse i Danmark

Side/dørnummer
Skriv enten TV (til venstre), MF (midt for), TH (til højre),
eller dørnummer.

Alle personer, der udrejser
Personnummer

OBS
Før De udfylder felterne til venstre om etage og side/
dørnummer, læs da nedenfor.

Se også vejledningen på side 2, herunder om valgret under ophold i udlandet
Efternavn

Samtlige fornavne og mellemnavne

Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten

Andre oplysninger
Varighed

Navn

Udlandsopholdets forventede varighed
Bevares fuld rådighed over hidtidig bopæl i Danmark

Ja

Nej

Undertegnede
har dansk indfødsret, agter at vende tilbage til riget (Danmark, Færøerne eller Grønland)
Ja
Nej
inden for 2 år efter udrejsen og søger om optagelse på valglisten

Dato og underskrift hvis der søges om optagelse på valglisten, skal alle, der søger om optagelse, skrive under
Urigtig skriftlig erklæring kan efter straffelovens § 163 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder
Dato og underskrift

Udfyldes af kommunen
Ansøgning om optagelse på
folketingsvalglisten udleveret/sendt den
Meddelelse om optagelse på
folketingsvalglisten udleveret/sendt den

Dato

Udrejsedato indberettet
som valgretsdato til CPR den

Dato

Landekode

Kontaktperson

Landekode
Dato

Evt. bemærkninger

Dato og underskrift

EAN
KLE 23.05.12G01 FR 045 (10/2007) KLE
Udarbejdet af KL

Kommuneinformation
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CPR-loven (uddrag)
§ 24
Stk. 1. Enhver, som fraflytter til udlandet,
skal registreres i CPR som udrejst, jf. dog
stk. 5-9 og § 25, stk. 2. Vedkommende skal
anmelde fraflytningen til bopælskommunen inden udrejsen. Ophold i udlandet over
6 måneder skal altid anmeldes som en fraflytning til udlandet. Hvis opholdet i udlandet
varer 6 måneder eller derunder og den hidtidige bolig opretholdes til fuld rådighed, har
vedkommende efter anmodning ret til at forblive registreret med bopæl dér, jf. dog § 25,
stk. 1. Opretholdes den hidtidige bolig ikke til
fuld rådighed under et ophold i udlandet på
6 måneder eller derunder, skal kommunalbestyrelsen foretage en konkret vurdering af,
om der er tale om en fraflytning til udlandet
eller ej.
Stk. 2. Korte besøg her i landet skal ikke
betragtes som en afbrydelse af opholdet
i udlandet, så længe vedkommende i det
anførte tidsrum sover flest gange i udlandet.
Stk. 3. Under ophold i udlandet omfattet af
stk. 1, 4. pkt., stk. 5 og 6, har vedkommende
ret, men ikke pligt, til i CPR at få registreret
den til enhver tid aktuelle udenlandsadresse
som supplerende adresse.
Stk. 4. En udenlandsk statsborger, som
udrejser for at aftjene sin værnepligt, skal
uanset længden af opholdet i udlandet registreres som udrejst.
Stk. 5. Personer, der er ansat i den danske
stat og beordret til tjeneste uden for riget, skal
uanset bestemmelsen i § 24, stk. 1, aldrig
registreres som udrejst, jf. dog § 25, stk. 1.
Stk. 6. En person, der samlever på fælles
bopæl med en person omfattet af stk. 5, skal
ikke registreres udrejst, såfremt de pågældende to samlevende har indgået ægteskab
eller registreret partnerskab med hinanden eller opfylder betingelserne for at indgå
ægteskab eller registreret partnerskab med
hinanden og havde etableret fælles bopæl
inden udrejsen. Tilsvarende gælder deres
børn under 18 år, såfremt de har bopæl hos
forældrene.
Udarbejdet af KL

Stk. 7. Personer, der af arbejdsmæssige
og lignende grunde i en periode på over 6
måneder overnatter størstedelen af tiden i
udlandet, men som i denne periode tilbringer hovedparten af weekender, fridage, ferier
og lign. på bopælen her i landet, jf. § 6, stk.
1, har uanset bestemmelsen i § 24, stk. 1,
ret til at forblive registreret på bopælen her i
landet, jf. dog § 25, stk. 1.
Stk. 8. Søfarende, der opretholder boligen
her i landet, jf. § 6, stk. 1, hvor hovedparten
af fridage, ferier og lign. tilbringes, har uanset
bestemmelsen i § 24, stk. 1, ret til at forblive
registreret på bopælen her i landet.
Stk. 9. En person, som samlever på fælles
bopæl med en person omfattet af stk. 7 eller
8, og som grundet dennes arbejde og lign.
har samme opholdsmønster som vedkommende, har ret til at forblive registreret på
bopælen, såfremt de pågældende to samlevende har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller opfylder
betingelserne for at indgå ægteskab eller
registreret partnerskab med hinanden og
havde etableret fælles bopæl inden starten på dette opholdsmønster. Tilsvarende
gælder deres børn under 18 år, såfremt de
har bopæl hos forældrene.
§ 25.
Stk. 1. Enhver, som opholder sig i et andet
nordisk land, skal registreres som udrejst,
hvis den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet meddeler, at vedkommende
skal registreres som tilflyttet dette land.
(...)
§ 26.
(…)
Stk. 3. Under udenlandsopholdet har vedkommende ret, men ikke pligt, til i CPR
at få registreret den til enhver tid aktuelle
udenlandsadresse samt en eventuel kontaktadresse her i landet, hvortil offentlige
myndigheder og private kan sende vedkommendes post.

Vejledning i øvrigt
Flytning til udlandet
Hvis De flytter til udlandet, skal De – før afrejsen – anmelde flytning til folkeregistret i den kommune, hvor De er tilmeldt.
Sundhedskort
Deres sundhedskort (sygesikringsbevis) SKAL afleveres til kommunen, hvis
De flytter til udlandet, eller Grønland og Færøerne.
Anmeldelsesfrist
De skal anmelde flytning til folkeregistret senest 5 dage efter flytningen. Hvis
De ikke anmelder flytning, kan De straffes med bøde efter CPR-lovens § 57.
Kommunens videregivelse af oplysninger
Kommunen kan efter CPR-loven og bestemmelser i anden lovgivning videregive oplysninger om Deres navn, adresse og andre folkeregisteroplysninger til
andre offentlig myndigheder og i nogle tilfælde private virksomheder mv.
Kommunens kontrol af oplysninger
Kommunen kan – med henblik på at kontrollere flytteanmeldelsen – efter
CPR-lovens § 10 indhente en nærmere redegørelse fra Dem selv om Deres
bopælsforhold. Herudover kan kommunen indhente oplysninger hos husejer
eller lejer, private tele- og forsyningsselskaber, private boligselskaber og -foreninger, arbejdsløshedskasser, fagforeninger og pengeinstitutter, andre offentlige myndigheder samt PostDanmark.
Oplysninger kan fra andre offentlige myndigheder indhentes elektronisk via
registersamkøring.
Indsigtsret
De har efter persondatalovens kapitel 9 ret til indsigt med oplysninger, der
registreres om Dem. De kan henvende Dem om dette til den myndighed eller
virksomhed, der registrerer oplysningerne. De kan kræve berigtigelse af evt.
urigtige oplysninger, der er registreret om Dem.
Udlandsdanskeres mulighed for at deltage i valg
Hvis man tager ophold i udlandet og i forbindelse hermed frameldes folkeregistret, kan man normalt ikke optages på valglisten og kan derfor ikke deltage i
valg i Danmark. Det kan man kun, hvis man hører til en af de persongrupper,
der anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende uanset udlandsopholdet. Det er endvidere en betingelse, at man indgiver ansøgning om at komme på valglisten.
Hvis De agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen, kan De
indgive ansøgning ved at udfylde rubrikken herom på denne blanket. Hvis De
agter at opholde Dem i udlandet i mere end 2 år, skal ansøgning indgives på
et særligt ansøgningsskema.
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