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Borgerforslag - støtterblanket
Du kan bruge denne blanket til at støtte et borgerforslag på www.borgerforslag.dk
Støtten er anonym, således forstået at der ikke offentliggøres nogen personoplysninger om støttere i
tilknytning til forslaget, hverken mens støtteindsamlingen er i gang eller senere. Der henvises i øvrigt til
politikken for behandling af personoplysninger på borgerforslag.dk, som du kan se nedenfor. Der er ingen
forpligtelser forbundet med at være støtter af et forslag.
Sådan støtter du ikkedigitalt et borgerforslag
1. Når du har udfyldt blanketten og underskrevet den, skal du sende den som fysisk post til Folketinget,
Christiansborg, 1240 København K, att.: Borgerforslag.
2. Når Folketingets Administration har modtaget blanketten, kontrollerer administrationen, ved opslag i
Det Centrale Personregister (CPR) at du har stemmeret til folketingsvalg. Herefter registreres din
støtte i systemet, og du modtager en bekræftelse pr. brev eller e-mail på, at din støtte er registreret.

Titel
Stop for opstilling af landbaserede vindmøller
Id: FT-02319

Forslag
Der foreslås et stop for opstilling af landbaserede vindmøller. Ligeledes foreslås en erstatningsordning for
eksisterende vindmøller, således at gamle møller kan indgå som erstatningseffekt i offshore baserede
vindmølleparker ved nedtagning.
Baggrunden er den udvikling som vindmøllestrøm har gennemgået over de sidste knap 20 år. Møllerne er
blevet meget større end forventet og offshore vindmølleparker er blevet til moderne kraftværker som rigeligt
leverer den mængde strøm som vi har behov for, både nu og ved planlagte projekter i den nærmeste
fremtid.
Samtidig er konsekvensen af at være nabo til en landbaseret vindmølle blevet katastrofale. Vindmøllerne er
nu over 140m høje og værditab samt afledte konsekvenser som støj, vibrationer, lysglimt og
vagabonderende jordstrømme fra møllen gør ophold i eget hjem for naboer ganske urimelige.
Da effekten af de få vindmøller hvert projekt omhandler er meget begrænset i forhold til den mængde
mennesker det berører - ofte bliver mere end 1000 mennesker ufrivilligt generet af en eller tre fire møller
med en effekt på 3 - 12 MW - hvilket ikke står i forhold til omkostningen for den enkelte og samlet.
Da vi samtidig installerer 300 - 400 MW ad gngen offshore, i store enheder som er nemmere at styre og
regulere i forhold til strømforbrug, giver det ikke mening for andre end projektudvikleren og ejerne af de
landbaserede møller at opsætte dem.
En offshore vindmøllepark skal i givet fald erstattes af 30 til 40 onshore projekter. Det vil i givet fald berøre
25 - 30.000 mennesker negativt. Det er ikke hensigtsmæssigt.
Jeg foreslår derfor et stop for opstilling af landbaserede vindmøller og en ensidig satsning på offshore vind.
Det er billigere, mere hensigtsmæssigt og samfundsøkonomisk langt mere forsvarligt.

Bemærkninger
Udviklingen i vindmøllestørrelse over de sidste 15 år har været enorm. Fra en "kæmpe" vindmølle på 2 MW
er vi nu på nominelle størrelser på 8 MW og derover. Det gør at møllerne nu er over 140m høje. Det er
meget voldsomme proportioner.
Denne udvikling er konsekvensen af satsningen på offshore vind, som er en gigantisk succes. Vi
producerer idag hovedparten af vores vindmøllestrøm offshore på et lille antal vindmølleparker, en positiv
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udvikling som fortsætter over de næste mange år. Dermed er der inden for en begrænset tidsperiode
mulighed for at dække vores samlede elforbrug via offshore vind.
Offshore vindmølleparker er idag på 300 - 400 MW. Onshore er der tale om alt fra en til fem-seks møller
med en effekt på 3 - 15 MW. Der skal altså rigtigt mange landbaserede vindmøller op for at udgøre en
offshore vindmøllepark.
Det er derfor ikke nødvendigt med mange små decentrale vindmølle projekter på land.
Læg dertil at størrelsen nu er sådan, at tusindvis af naboer berøres af et lille projekt, idet møllerne er
signifikante i størrelse og blot bliver større, så er effekten stærkt begrænset, til gengæld er konsekvensen
for naboer, natur, flora og fauna enorme. Det er ikke rimeligt.
Vi ser samtidig nye problematikker dukke op i forhold til landbaserede vindmøller. Senest har man
dokumenteret at vagabonderende jordstrømme fra både vindmøller, elektrificering af skinnenet og solceller
løber lnge distancer gennem jorden - oftest via vores drikkevandsforsyning, som ødelægges i en grad så
det bliver udrikkeligt. Prøver fra vandet, blandt andet omkring Slagelse, har vist at husdyr ikke vil drikke det
"elektrificerede" vand. Det er alarmerende. Ikke alene har vi sprøjtegiftproblematikker, vi har også en
nedbrydning af vores grundvand via den jording af store el-installationer - som vindmøller - giver, idet
strømmen trækkes som vekselstrøm uden nul-leder, men blot jordes ved installationen. Dette er et
landsdækkende problem.
For naboerne til vindmøllerne er konsekvenserne idag om muligt større end for 10 år siden. Det er
konstruktioner som er 50% højere end københavns rtådhustårn og Århus Domkirke. Det betyder en
væsentlig forandring både af det åbne danske landskab og selvfølgelig for de mennesker som bebor
ejendomme indenfor 1 - 5 kilometer væk fra møllen. Det er ikke rimeligt at udsætte folk for en sådan
påvirkning. Her står udbyttet på ingen måde i forhold til konsekvenserne for den enkelte nabo.
Ligeledes er der store helbredmæssige konsekvenser i forbindelse med opstilling af vindmøllerne. Støj er et
problem som man naturligvis kan måle sig ud af, og forskere og ingeniører kan fastsætte grænser for den
rimelige mængde støj som naboerne må kunne forudsættes at tåle og så videre.
Men støjen opleves, den mærkes og lagres i kroppen. Den målte støj er jo - uanset hvor lille - større end
den manglende støj før projektet blev realiseret. Derfor er det ikke rimeligt at skulle tåle nogen støj, hvor der
før ingen var.
Man har lavet en meget stor undersøgelse af støjpåvirkningen og jeg har noteret mig at aktører - blandt
andet politikere - har været hurtige til at erklære møller "Støjsikre" selvom man ikke entydigt har kunnet
afvise langtidsvirkninger som hjerte/kar sygdomme forårsaget af vindmøllestøj, men har bemærket at det
kræver mere forskning og længere observationstid.
Vibrationer i jorden kan mærkes langt væk. Det er ikke utænkeligt at det som opleves som lavfrekvent støj
fra møllen, og som mærkes og lagres i kroppen, rent faktisk er vibrationer fra møllen som via funderingen
bevæger sig ud i det omkringliggende terræn. Mig bekendt er der ikke foretaget vibrationsmålinger omkring
store onshore møller. Det er ikke utænkeligt at de har en større indflydelse end man antager.
Det visuelle problem er til at tage og føle på. Møllerne dominerer komplet i det landskab de står. I Danmark
er det højeste naturlige punkt Yding Skovhøj med 172,5m. Vi særtter med andre ord møller op som
terrænnmæssigt kommer over 200m over havet. Set fra 500m's afstand hos naboerne, tårner møllen sig
op til en gigantisk bygning. Den dominerer altså både naturen og beboelsen, landsbyen, byen. Det er ikke
rimeligt.
Samtidig bevirker møllen skyggekast som svarer til et glimt ca. pr. sekund. Man har sat grænser på
skyggekast som man mener er rimelige at udholde. Men igen skal man holde det op mod dels det faktum at
der før møllen kommer, ingen skyggekast er og den begrænsede effekt møllen har i det store energibillede.
Det er iøvrigt et ufrimeligt indgreb i den private ejendomsret at man forlanger at folk skal udholde gener i
eget hjem for at andre kan tjerne penge.
Værditabet er også enormt. En vindmølle sænker værdien på de omkringliggende ejendomme væsentligt.
Også væsentligt mere end de små erstatninger for værditab som projektejeren skal betale.
Man må spørge sig selv om et værditab på 50.000 kroner på en registreret ejendomsværdi på 2.000.000 kr.

Side 2 af 10

FT-02319 - Stop for opstilling af landbaserede vindmøller

er en rimelig erstatning. Det er overvejende sandsynligt at ejeren må realisere et væsentligt større tab. Der
synes at være et misforhold mellem intentionen om at levere miljøvenlig strøm og den omkostning for den
enkelte man mener det har.
Det er i Danmark ikke umiddelbart muligt at opføre beboelse eller industri i det åbne land. Reglerne og
praksis på dette område håndhæves rigorost af de enkelte kommuner. Det virker derfor overordentligt bizart
at man tillader opstiulkling af kæmpe møller midt i den danske natur. Læg dertil at man også gerne tillader
at den opdyrkede jord anvendes til solcelleprojekter, så er inkonsekvensen til at forstå.
Vi har netop haft en rekord tør sommer, hvor landmændene mener at have tabt 5 milliarde i fortjeneste,
manglende foder osv. Men det afholder ikke dansk landbrug fra at bruge markerne til solcelle og
vindmølleprojekter. Det virker umiddelbart som en dårlig ide.
De ovennævnte problemstillinger i forbindelse med landbaserede vindmøller er ikke relevante for offshore
vindmølleparker.
Det faktum at de nærmeste naboer ligger manger kilometer væk fra projektet, fjerner naturligvis de fysiske
og visuelle problemer. Da vi samtidig laver store enheder som kan reguleres direkte af
energiproducenterne, får vi en meget højt og ens ydende produktion af vindmøllestrøm. Offshore
kraftværker. Disse passer ind i den strategi som både Ørsted og Vattenfall forfølger.
Vagabonderende jordstrømme er ikke et problem i og med at møllerne står i vandet som er den største
"jord"forbindelse der kan opnås. Dermed risikerer vi ikke at ødelægge vores drikkevand som det er tilfældet
med landbaserede møller.
De visuelle implikationer er til at overse, idet møllerne fra nærmeste punkt på land ikke er større end en
tommelfingernegl; vel at mærke de møller vi overhovedet kan se!
Dermed bliver hverken fysisk størrelse, skyggekast eller blink fra møllerne problematiske. De eksisterer i
den forbindelse ikke.
De helbredsmæssige virkninger såsom støj, vibrationer, magnetfelter osv. fra offshore møller kan hverken
mærkes eller måles på land. Det er en optimal forbedring i forhold til landbaserede møller.
Værditabet på ejendom og og jordudbytter er nul, idet møllerne ikke har nogen indvirkning på disse forhold,
al den stund at den befginder sig mange kilometer væk fra nærmeste nabo.
Sammenfattende kan man konstatere, at hvis man lægger de to varianter af samme energiforsyning op
side om side, så er konsekvenserne af fortsat at opsætte vindmøller på land stadigt stigende og den afledte
effekt energimæssigt, stadigt mindre i forhold til en øget satsning på vindmøllestrøm fra offshore baserede
vindmølleparker.
Det er efter forslagsstillerens mening ikke en privat opgave at sørge for den elektriske infrastruktur i
Danmark. Selvom jeg anerkender at private initiativer fik vindmølleproduktionen i Danmark i gang, så er
tiden løbet fra denne form for hobbyproduktion.
I fremtiden - 2030 - vil vi satse ensidigt på el-biler. Det betyder en væsentlig udbygning af elforsyningen. en
ting er at vi skal have elektriske biler, men hvis de skal lade på samme tid, vil vi ikke kunne lev ere
strømmen via små decentrale enheder ude i det sanske landskab. Dertil behøver vi store centrale
kraftværker som kan levere til de knudepunkter hvor der bruges meget strøm på en gang. Kriegers Flak er
et godt eksempel. 400MW til forsyning i det sjællandske elnet. Det er nødvendigt for at kunne lade mange
biler på en gang. En vindmølle i tønder hjælper ikke på sdet problem.
Der er derfor mange gode og samfundsmæssigt relevante grunde til at vi stopper for installation af
landbaserede vindmøller og sagtser endnu mere på dansk pårodsuceret vindmøllestrøm - offshore.
Med venlig hilsen
Kurt E. Thomsen
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Forslag stillet af

Kontaktoplysninger

Kurt Elith Thomsen
Adressebeskyttelse

ket@ados.dk

Medstillere

Kontaktoplysninger

Ilse Hornskov Kristensen
Silkeborg

ilse@fiberpost.dk
25113463

Per Skibsted Kristensen
Silkeborg

persk@fiberpost.dk
20549750

Peter Hedegaard Jensen
Silkeborg

hedegaard1112@gmail.com
40838135

Brian Dam Sørensen
Viborg

f.dam@privat.dk
40167716

Lene Lund Bertelsen
Silkeborg

baastrupvej3@gmail.com
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Støttererklæring
Jeg ønsker at være støtter for følgende borgerforslag på www.borgerforslag.dk

Fulde navn (skal udfyldes)

Adresse (skal udfyldes)

Postnummer (skal udfyldes)

By (skal udfyldes)

CPR-nummer (skal udfyldes)

E-mail (hvis du ønsker en kvittering for registreringen af din støtte pr. e-mail)

Dato

Underskrift

Med min underskrift bekræfter jeg, at jeg tillige har læst forslaget, og at jeg er enig i samtykkeerklæringen.

Samtykkeerklæring
Jeg bekræfter følgende:
Jeg er indforstået med, at jeg som støtter af et borgerforslag ikke kan trække min støtte tilbage, når
jeg har givet den.
Jeg har læst og er indforstået med den vedlagte politik for behandling af personoplysninger på
borgerforslag.dk.
Jeg er indforstået med, at der behandles personoplysninger om mig som beskrevet i politikken, når
jeg som støtter benytter borgerforslagsordningen.
Jeg er indforstået med, at jeg kun kan støtte det samme borgerforslag én gang.
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Politik for behandling af personoplysninger i borgerforslag.dk
Når man anvender den digitale løsning for borgerforslag på hjemmesiden borgerforslag.dk som hovedstiller,
medstiller eller støtter af et borgerforslag, behandles der visse oplysninger om én. Dette er nærmere
beskrevet i det følgende.
Om behandling af personoplysninger for personer, som ikke kan eller har mulighed for at benytte den
digitale løsning, og som derfor benytter den alternative, papirbaserede løsning, henvises til afsnittet ”Særligt
om ikkedigitale borgere” nedenfor.

Formål med behandlingen af personoplysninger
Formålet med at behandle personoplysninger i den digitale løsning for borgerforslag på borgerforslag.dk er
at varetage de opgaver, der følger af lov nr. 1672 af 26. december 2017 om etablering af en ordning for
borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget og af bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en
ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. Oplysninger, som indsamles gennem
ordningen, anvendes ikke til andre formål og overgives ikke til andre.

Indhentning og behandling af oplysninger om hovedstillere
Hovedstilleren er den person, som har indleveret et borgerforslag – enten gennem hjemmesiden
borgerforslag.dk eller gennem den papirbaserede løsning, som er til rådighed for borgere, der ikke kan eller
har mulighed for at benytte den digitale løsning.
I det følgende beskrives, hvordan der behandles oplysninger om hovedstilleren, hvis hovedstilleren bruger
den digitale løsning. Om behandling af oplysninger om hovedstillere, som bruger den papirbaserede
løsning, henvises til afsnittet ”Særligt om ikkedigitale borgere” nedenfor.
For at kunne skrive sit borgerforslag, skal man som hovedstiller først logge ind med NemID og derefter
indtaste sit cpr-nummer.
Når hovedstilleren logger ind med NemID, indhenter systemet hovedstillerens NemID-PID. PID-nummeret
(Personligt ID-nummer) udgør en entydig identifikation af signaturholderen bag en personsignatur.
NemID-PID-nummeret benyttes til at kontrollere, at det cpr-nummer, der efterfølgende indtastes, tilhører
den person, som er logget ind med NemID. Desuden gemmes NemID-PID-nummeret i systemet med
henblik på at sikre, at hovedstilleren ikke samtidig kan være medstiller eller støtter af det samme forslag.
Det oplyste cpr-nummer gemmes ikke i systemet.
Når hovedstilleren efterfølgende indtaster sit cpr-nummer, indhenter systemet oplysninger om
hovedstillerens navn, bopælskommune og stemmeret til folketingsvalg fra Det Centrale Personregister.
Det er nødvendigt at indtaste sit cpr-nummer igen, selv om man allerede er logget ind med NemID, for at
systemet kan hente de nødvendige oplysninger om én, bl.a. om stemmeret til folketingsvalg.
Hovedstillerens navn og bopælskommune offentliggøres i tilknytning til borgerforslaget på borgerforslag.dk.
Det er ikke muligt at være hovedstiller af et borgerforslag anonymt. Det er en betingelse for at benytte
borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og oplysningerne om stemmeret bruges
til at sikre, at hovedstilleren opfylder denne betingelse.
Samtidig med at man indleverer sit borgerforslag, skal man som hovedstiller oplyse kontaktoplysninger for
sig selv i form af en e-mailadresse og eventuelt et telefonnummer. Kontaktoplysningerne offentliggøres i
tilknytning til forslaget.
Hvis man går væk fra hjemmesiden, efter at man er begyndt at skrive et borgerforslag, men inden man er
gået videre til den efterfølgende side, hvor man inviterer sine medstillere, vil systemet automatisk gemme
det, man har skrevet, som en kladde. Kladden knyttes til ens NemID-PID og vil derefter automatisk komme
frem, hvis man logger ind igen, så man kan skrive videre, hvis man ønsker det.
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Sletning af oplysninger om hovedstillere
Hvis et borgerforslag bortfalder, fordi der ikke inden for fristen er et tilstrækkeligt antal medstillere, som har
bekræftet at ville være medstillere, slettes forslaget fra den digitale løsning sammen med alle oplysninger
om hovedstilleren, de angivne medstillere og eventuelle medstillere, som allerede har bekræftet. Det
samme gælder, hvis forslaget afvises af Folketingets Administration, fordi dets indhold ikke overholder
reglerne for borgerforslag.
Hvis systemet automatisk har gemt en kladde knyttet til en hovedstillers NemID-PID som beskrevet
ovenfor, slettes kladden og det tilknyttede NemID-PID automatisk efter 14 dage, hvor hovedstilleren ikke har
været logget ind.
Hvis et borgerforslag ikke opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares selve forslaget i
systemet, men oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne slettes. Selve forslaget vil fortsat være
tilgængeligt på borgerforslag.dk, men uden oplysninger om hovedstilleren og medstillerne. Hovedstillerens
og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for Danmark – deres bopælsland vil dog stadig
kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller andre oplysninger, der kan bruges til at identificere
de pågældende.
Hvis borgerforslaget opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares oplysningerne om
hovedstilleren og medstillerne i systemet, indtil Folketingets behandling af det beslutningsforslag, som
måtte udspringe af borgerforslaget, er færdig, eller indtil det må anses for afklaret, at et sådant
beslutningsforslag ikke vil blive fremsat i Folketinget. Selve forslaget vil fortsat være tilgængeligt på
borgerforslag.dk, men efter at oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne er slettet, kan forslaget kun
ses uden disse oplysninger. Hovedstillerens og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for
Danmark – deres bopælsland vil dog stadig kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller andre
oplysninger, der kan bruges til at identificere de pågældende.
Bemærk, at Folketingets Administration såvel før som i og efter perioden, hvor et borgerforslag er offentligt
tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer, kan opbevare oplysninger om administrationen af
borgerforslagsordningen, herunder oplysninger om hovedstilleres og medstilleres identitet i tilknytning til
bestemte forslag og korrespondance med borgere om ordningen, i Folketingets Administrations almindelige
journal- og sagsbehandlingssystemer. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af
sagsbehandlingen, f.eks. for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed
mellem Folketingets Administration og borgere om administrationen af ordningen.

Indhentning og behandling af oplysninger om medstillere
Medstillere er personer, som sammen med hovedstilleren stiller sig offentligt bag et borgerforslag. Det er
en betingelse for at få et borgerforslag offentliggjort på borgerforslag.dk med henblik på indsamling af
støttetilkendegivelser fra offentligheden, at hovedstilleren i forbindelse med indgivelsen af forslaget har
angivet mindst 3 og højst 10 medstillere, og at mindst 3 af disse har bekræftet at ville være medstillere.
Det er muligt at acceptere at være medstiller enten gennem hjemmesiden borgerforslag.dk eller gennem
den papirbaserede løsning, som er til rådighed for borgere, der ikke kan eller har mulighed for at benytte
den digitale løsning. Har hovedstilleren benyttet den papirbaserede løsning, skal medstillerne dog også
benytte den papirbaserede løsning.
I det følgende beskrives, hvordan der behandles oplysninger om medstillere, som bruger den digitale
løsning. Om behandling af oplysninger om medstillere, som bruger den papirbaserede løsning, henvises til
afsnittet ”Særligt om ikkedigitale borgere” nedenfor.
For at bekræfte at ville være medstiller af et borgerforslag, skal man benytte det link, som man har
modtaget i en e-mail fra systemet med invitation til at være medstiller. Når man benytter linket, kommer
man ind på en side under borgerforslag.dk, hvor man først skal logge ind med NemID og derefter indtaste
sit cpr-nummer.
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Når medstilleren logger ind med NemID, indhenter systemet medstillerens NemID-PID. PID-nummeret
(Personligt ID-nummer) udgør en entydig identifikation af signaturholderen bag en personsignatur.
NemID-PID-nummeret benyttes til at kontrollere, at det cpr-nummer, der efterfølgende indtastes, tilhører
den person, som er logget ind med NemID. NemID-PID-nummeret gemmes endvidere i systemet med
henblik på at sikre, at medstilleren ikke samtidig kan være hovedstiller eller støtter af det samme forslag, og
at den samme person kun optræder som medstiller af forslaget én gang. Det oplyste cpr-nummer gemmes
ikke i systemet.
Når medstilleren efterfølgende indtaster sit cpr-nummer, indhenter systemet oplysninger om medstillerens
navn, bopælskommune og stemmeret til folketingsvalg fra Det Centrale Personregister.
Det er nødvendigt at indtaste sit cpr-nummer igen, selv om man allerede er logget ind med NemID, for at
systemet kan hente de nødvendige oplysninger om én, bl.a. om stemmeret til folketingsvalg.
Medstillerens navn og bopælskommune offentliggøres i tilknytning til borgerforslaget på borgerforslag.dk.
Det er ikke muligt at være medstiller af et borgerforslag anonymt. Det er en betingelse for at benytte
borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og oplysningerne om stemmeret bruges
til at sikre, at medstilleren opfylder denne betingelse.
Samtidig med at man bekræfter at ville være medstiller, kan man oplyse kontaktoplysninger for sig selv i
form af e-mailadresse og/eller telefonnummer. Disse offentliggøres de i tilknytning til forslaget.

Sletning af oplysninger om medstillere
Hvis borgerforslaget bortfalder, fordi der ikke inden for fristen er et tilstrækkeligt antal medstillere, som har
bekræftet at ville være medstillere, slettes forslaget fra den digitale løsning sammen med alle oplysninger
om hovedstilleren, de angivne medstillere og eventuelle medstillere, som allerede har bekræftet. Det
samme gælder, hvis forslaget afvises af Folketingets Administration, fordi dets indhold ikke overholder
reglerne for borgerforslag.
Hvis borgerforslaget ikke opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares selve forslaget i
systemet, men oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne slettes. Selve forslaget vil fortsat være
tilgængeligt på borgerforslag.dk, men uden oplysninger om hovedstilleren og medstillerne. Hovedstillerens
og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for Danmark – deres bopælsland vil dog stadig
kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller nogen andre oplysninger, der kan bruges til at
identificere de pågældende.
Hvis borgerforslaget opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, bevares oplysningerne om
hovedstilleren og medstillerne i systemet, indtil Folketingets behandling af det beslutningsforslag, som
måtte udspringe af borgerforslaget, er færdig, eller indtil det må anses for afklaret, at et sådant
beslutningsforslag ikke vil blive fremsat for Folketinget. Selve forslaget vil fortsat være tilgængeligt på
borgerforslag.dk, men efter at oplysningerne om hovedstilleren og medstillerne er slettet, kan forslaget kun
ses uden disse oplysninger. Hovedstillerens og medstillernes bopælskommune eller – hvis de bor uden for
Danmark – deres bopælsland vil dog stadig kunne ses i tilknytning til forslaget, men uden navn eller andre
oplysninger, der kan bruges til at identificere de pågældende.
Bemærk, at Folketingets Administration såvel før som i og efter perioden, hvor et borgerforslag er offentligt
tilgængeligt for indsamling af støtteerklæringer, kan opbevare oplysninger om administrationen af
borgerforslagsordningen, herunder oplysninger om hovedstilleres og medstilleres identitet i tilknytning til
bestemte forslag og korrespondance med borgere om ordningen, i Folketingets Administrations almindelige
journal- og sagsbehandlingssystemer. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af
sagsbehandlingen, f.eks. for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed
mellem Folketingets Administration og borgere om administrationen af ordningen.

Indhentning og behandling af oplysninger om støttere
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Støttere er de personer, som tilkendegiver deres støtte til et borgerforslag med henblik på, at forslaget kan
komme til behandling i Folketinget. Man kan være støtter af et forslag enten gennem den digitale løsning på
borgerforslag.dk eller gennem den papirbaserede løsning, som er til rådighed for borgere, der ikke kan eller
har mulighed for at benytte den digitale løsning.
I det følgende beskrives, hvordan der behandles oplysninger om støttere, som bruger den digitale løsning.
Om behandling af oplysninger om støttere, som bruger den papirbaserede løsning, henvises til afsnittet
”Særligt om ikkedigitale borgere” nedenfor.
Når man klikker på ”støt forslaget” under et borgerforslag på borgerforslag.dk, kommer man til en side, hvor
man først skal logge ind med NemID og derefter indtaste sit cpr-nummer.
Når støtteren logger ind med NemID, indhenter systemet støtterens NemID-PID. PID-nummeret (Personligt
ID-nummer) udgør en entydig identifikation af signaturholderen bag en personsignatur.
NemID-PID-nummeret benyttes til at kontrollere, at det cpr-nummer, der efterfølgende indtastes, tilhører
den person, som er logget ind med NemID. NemID-PID-nummeret gemmes endvidere i systemet med
henblik på at sikre, at støtteren ikke samtidig kan være hovedstiller eller medstiller af det samme forslag, og
at den samme person kun støtter forslaget én gang. Det oplyste cpr-nummer gemmes ikke i systemet.
Når støtteren efterfølgende indtaster sit cpr-nummer, indhenter systemet oplysninger om støtterens
stemmeret til folketingsvalg fra Det Centrale Personregister. Det er en betingelse for at benytte
borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og oplysningerne om stemmeret bruges
til at sikre, at støtteren opfylder denne betingelse.
Det er nødvendigt at indtaste sit cpr-nummer igen, selv om man allerede er logget ind med NemID, for at
systemet kan hente de nødvendige oplysninger om én, bl.a. om stemmeret til folketingsvalg.
Der opbevares ingen oplysninger om støttere ud over NemID-PID i den digitale løsning, og der
offentliggøres ingen personoplysninger om støttere i tilknytning til de enkelte borgerforslag.

Sletning af oplysninger om støttere
NemID-PID for støtterne af et borgerforslag opbevares, så længe indsamlingen af støtteerklæringer for
forslaget løber.
Det vil sige, at hvis et borgerforslag ikke opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, slettes
NemID-PID for de personer, som har registreret sig som støttere af forslaget, med det samme fristen er
udløbet.
Hvis borgerforslaget opnår støtte fra mindst 50.000 borgere inden for fristen, fortsætter indsamlingen af
støtteerklæringer ud over fristen, indtil Folketingets behandling af det beslutningsforslag, som måtte
udspringe af borgerforslaget, er færdig, eller indtil det må anses for afklaret, at et sådant beslutningsforslag
ikke vil blive fremsat for Folketinget. Derefter lukkes indsamlingen af støtteerklæringer for forslaget, og
NemID-PID for alle, som har registreret sig som støttere af forslaget, slettes.
Bemærk, at eventuel e-mailkorrespondance mellem Folketingets Administration og en støtter af et
borgerforslag kan blive gemt i Folketingets Administrations almindelige journal- og
sagsbehandlingssystemer. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af sagsbehandlingen, f.eks.
for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed mellem Folketingets
Administration og borgere om administrationen af ordningen.

Særligt om ikkedigitale borgere
Borgere, som ikke kan eller har mulighed for at benytte den digitale løsning på borgerforslag.dk – herefter
betegnet ikkedigitale borgere – kan i stedet benytte en papirbaseret løsning. De pågældende borgere skal
så tilkendegive, at de ønsker at være hovedstiller, medstillere eller støttere af et borgerforslag, ved at
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indsende en papirbaseret blanket med de relevante oplysninger til Folketingets Administration. Det kan ske
enten pr. post eller i indscannet form pr. e-mail.
Når Folketingets Administration modtager en blanket fra en ikkedigital borger, undersøger Folketingets
Administration ved opslag i Det Centrale Personregister, at borgeren har stemmeret til folketingsvalg. Det
er en betingelse for at benytte borgerforslagsordningen, at man har stemmeret til folketingsvalg, og
oplysningerne om stemmeret bruges til at sikre, at borgeren opfylder denne betingelse.
Hvis betingelsen om stemmeret er opfyldt, indtaster Folketingets Administration oplysningerne fra
blanketten i den digitale ordning. De indtastede oplysninger behandles herefter på samme måde som
tilsvarende oplysninger om borgere, der selv har benyttet den digitale løsning.
Bemærk, at korrespondance pr. post eller e-mail mellem Folketingets Administration og ikkedigitale borgere
kan blive gemt i Folketingets Administrations almindelige journal- og sagsbehandlingssystemer. Endvidere
kan modtagne blanketter blive gemt fysisk. Formålet hermed er navnlig at sikre dokumentation af
sagsbehandlingen, f.eks. for at kunne rekonstruere hændelsesforløb, hvis der skulle opstå uenighed
mellem Folketingets Administration og borgere om administrationen af ordningen. Fysisk opbevarede
blanketter opbevares bag lås og vil kun være tilgængelige for medarbejdere i Folketingets Administration,
som har behov for adgang til oplysningerne i blanketterne til varetagelse af arbejdsopgaver.

Deling på sociale medier
Den digitale løsning på borgerforslag.dk giver mulighed for, at man kan dele oplysninger om sin støtte til et
borgerforslag på visse sociale medier.
Deling af disse oplysninger på sociale medier er underlagt vedkommende sociale mediums brugervilkår og
bestemmelser om behandling af personoplysninger. Folketinget er ikke ansvarligt for indhold, som brugere
af ordningen deler på sociale medier i tilknytning til borgerforslag.

Sikkerhed og logning i den digitale løsning på borgerforslag.dk
Kommunikation mellem brugerne og systemet foregår på en krypteret og sikker forbindelse. Der bliver ikke
gemt personidentificerbare oplysninger ud over, hvad der beskrevet i denne politik.
Systemet er hostet eksternt, og der er indgået en databehandleraftale, som løbende kontrolleres af
Folketinget.
Data, som behandles i systemet, opbevares på servere, som fysisk befinder sig i EU. Oplysningerne
overføres ikke til lande uden for EU.

Dataansvarlig myndighed og kontakt
Den dataansvarlige myndighed for borgerforslagsordningen er Folketinget.
Man kan tage kontakt til Folketinget om spørgsmål om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med
borgerforslagsordningen på følgende adresser:
Folketinget
Att.: Borgerforslag
Christiansborg
1240 København K
borgerforslag@ft.dk
Eller på telefon 3337 5500.
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