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Afleveringsfrister til Lovtidende i forbindelse med årsskiftet  

Retsinformation modtager hvert år i december måned et meget stort antal 

optagelsesanmodninger vedrørende forskrifter, der skal offentliggøres i 

Lovtidende inden den 1. januar.  

Produktion og publicering af disse store mængder på så kort tid kræver be-

tydelig planlægning og ekstraordinær indsats af ressourcer i Retsinformation 

og hos Rosendahls A/S. Det har derfor afgørende betydning, at ministerierne 

bidrager til gennemførelse af opgaverne ved at følge de nedenfor beskrevne 

procedurer.  

Forhåndsoptagelse af love  

Med henblik på optagelse af nye love i Lovtidende skal ministerierne på 

sædvanlig vis på forhånd underrette Retsinformation ved at sende en forelø-

big optagelsesanmodning umiddelbart efter hvert lovforslags vedtagelse ved 

3. behandling.  

Hvert ministerium underretter endvidere som sædvanlig Retsinformation 

om stadfæstelser uden unødigt ophold. Underretningen skal indeholde op-

lysning om lovforslagsnummer, underskriftsdato, underskriftssted, regent, 

medunderskriver (minister) samt kontaktoplysninger på den eller de perso-

ner i ministeriet, som er ansvarlige for at anmode om optagelse i Lex Dania 

klient i forbindelse med stadfæstelsen af loven. 

Nærmere oplysninger kan findes i Civilstyrelsens ”Procedure for udarbej-

delse af lov til optagelse i Lovtidende ved stadfæstelse i og uden for stats-

råd”, der er vedlagt dette brev.  

Særligt vedrørende tidspunktet for anmodning om optagelse af love  

Statsministeriet har i brev af 5. november 2020 oplyst, at der afholdes stats-

råd tirsdag den 15. december 2020 og efterfølgende stadfæstelse uden for 

statsråd i umiddelbar tilknytning til julen.   

Dato:        12. november 2020 

Sagsnr.:    20-110-00040    
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Offentliggørelse af administrative forskrifter før 1. januar 2021  

Optagelsesanmodning vedrørende administrative forskrifter, der skal træde 

i kraft senest 1. januar 2021 eller af andre grunde skal være offentliggjort i 

Lovtidende før den 1. januar 2021, skal ske i Lex Dania klient i godkendt og 

fejlfri korrektur  

senest mandag den 14. december 2020 kl. 12:00. 

Retsinformation skal erindre om, at hvert ministerium, som angivet i Stats-

ministeriets brev af 5. november 2020, skal udpege kontaktpersoner, der kan 

kontaktes mandag den 14. december 2020 til og med fredag den 18. decem-

ber 2020, mandag den 21. december 2020 til og med onsdag den 23. decem-

ber 2020 samt tirsdag den 29. december 2020 og onsdag den 30. december 

2020 vedrørende stadfæstelser af love og udstedelse af administrative for-

skrifter. Oplysninger om kontaktpersoner sendes til Retsinformation på e-

mail retsinfo@retsinfo.dk.  

Såfremt en forskrift efter omstændighederne ikke kan optages i Lovtidende 

på grund af væsentlige tvivlsspørgsmål, fejl eller mangler, og Retsinforma-

tion ikke kan få afklaret disse med det pågældende ministerium, kan for-

skriften tidligst forventes kundgjort i Lovtidende tirsdag den 5. januar 2021.  

Bekendtgørelser med hjemmel i love, der stadfæstes efter fristen  

I de tilfælde, hvor optagelse af en bekendtgørelse afhænger af en lovs stad-

fæstelse, og loven først stadfæstes efter fristen, skal bekendtgørelsen allige-

vel være optagelsesanmodet, før fristen udløber.  

Det er i Lex Dania klient en forudsætning, at forskriftens datering er angivet 

som en dato før eller senest på dagen for optagelsesanmodningen. Retsin-

formation vil derfor af ordensmæssige hensyn ændre udstedelsesdatoen på 

bekendtgørelser med hjemmel i love, der stadfæstes efter fristen, til datoen 

for hjemmelslovens stadfæstelse.  

Samtidig angives tydeligt i den optagelsesanmodede korrektur, hvilken lov 

(ved indsættelse af lovforslagsnummer) der skal refereres til i bekendtgørel-

sens indledning. Ministeriet skal selv være opmærksomt på, hvornår loven 

stadfæstes, og samme dag som stadfæstelsen oplyses af Kabinetssekretaria-

tet, meddele Retsinformation pr. e-mail til retsinfo@retsinfo.dk med angi-

velse af DocID, at betingelsen nu er opfyldt, og at bekendtgørelsen ønskes 

optaget.  

Retsinformation indsætter herefter den korrekte henvisning til hjemmelslo-

ven i stedet for lovforslagsnummeret, før forskriften kundgøres. 

Opmærksomheden henledes særligt på ændringsbekendtgørelser med hjem-

mel i love, der stadfæstes efter fristen, da korrekturen ikke nødvendigvis vil 

indeholde henvisning til et lovforslagsnummer. Ministeriet skal derfor ved 

optagelsesanmodningen gøre særskilt opmærksom herpå pr. e-mail til rets-

info@retsinfo.dk med angivelse af DocID og lovforslagsnummer.  
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Offentliggørelse af administrative forskrifter efter den 1. januar 2021, 

men i årgang 2020  

Optagelsesanmodning vedrørende administrative forskrifter, der er udstedt 

(underskrevet) i 2020, men som ikke nødvendigvis skal være kundgjort i 

Lovtidende før den 1. januar 2021, skal ske i Lex Dania klient i godkendt og 

fejlfri korrektur  

senest fredag den 8. januar 2021 kl. 12:00 

Opmærksomheden henledes på, at overskridelse af fristen indebærer, at den 

pågældende forskrift ikke kan offentliggøres i Lovtidende årgang 2020.  

Omtryk  

Årsafslutningen indebærer endelig, at udgivelse af omtryk ophører snarest. 

Eventuelle fejl i forskrifter, der udgives op til årsskiftet, må derfor straks 

meddeles Retsinformation.  

Yderligere oplysninger  

Retsinformation skal anmode om, at ministerområdets styrelser m.v. under-

rettes om ovenstående. Spørgsmål vedrørende frister og fremgangsmåde kan 

rettes til Retsinformation på 3332 5222 eller retsinfo@retsinfo.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Rikke Sidelmann Jørgensen 

 

 


