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Kundgørelse af administrative forskrifter inden den 1. januar 2023 

Retsinformation modtager hvert år i december måned et meget stort antal 
optagelsesanmodninger vedrørende forskrifter, der skal offentliggøres i 
Lovtidende inden den 1. januar. Retsinformation plejer derfor at fastsætte en 
frist for optagelsesanmodningerne for at kunne sikre rettidig kundgørelse. 

Situationen i år er påvirket af, at der endnu ikke er dannet en ny regering 
efter folketingsvalget. 

Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastsætte en frist for, 
hvornår optagelsesanmodning af administrative forskrifter, der skal offent-
liggøres i Lovtidende inden den 1. januar 2023, senest skal ske.  

Retsinformation opfordrer til, at ministerierne hurtigst muligt optagelsesan-
moder administrative forskrifter, der ikke kan afvente dannelsen af en ny 
regering. For at kunne planlægge ressourcerne i Retsinformation, så det sik-
res, at der kan kundgøres administrative forskrifter i det omfang, der er be-
hov for, skal Retsinformation bede om at modtage orientering senest den 7. 
december 2022 om, hvor mange administrative forskrifter de enkelte mini-
sterier forventer, der skal træde i kraft, eller af andre grunde skal være of-
fentliggjort i Lovtidende, før den 1. januar 2023. 

Retsinformation er særligt interesseret i, hvor mange forskrifter ministeri-
erne forventer at skulle kundgøre i en situation, hvor ministeriet handler som 
forretningsministerium. Orientering skal ske pr. e-mail til retsinfo@rets-
info.dk. 

Eventuelle spørgsmål til, hvilke forskrifter der må udstedes, når ministeriet 
handler som forretningsministerium, skal ministerierne rette til Statsmini-
steriet (Juridisk Afdeling). 

Forhåndskorrektur på administrative forskrifter  

Retsinformation kan læse forhåndskorrektur på administrative forskrifter, 
der skal træde i kraft senest den 1. januar 2023, men først kan kundgøres, 
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når en ny regering er dannet. Forskriften skal være indlagt i Lex Dania klient 
og skal blot mangle ministergodkendelse.  

Anmodningen om forhåndskorrektur skal sendes pr. e-mail til rets-
info@retsinfo.dk og skal indeholde de administrative forskrifters DocID’er 
og oplysning på en kontaktperson. 

Yderligere oplysninger  

Retsinformation skal anmode om, at ministerierne orienterer egne styrelser 
mv. om ovenstående. Spørgsmål vedrørende frister og fremgangsmåde kan 
rettes til Retsinformation på 3332 5222 eller retsinfo@retsinfo.dk.  

 

 Med venlig hilsen 

 

Rikke Sidelmann Jørgensen 
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