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Frist for optagelsesanmodning af administrative forskrifter inden den 
1. januar 2023 

Retsinformation har efter udsendelse af julebrev 2022 af 30. november 2022 
modtaget orientering om et større antal administrative forskrifter, der skal 
kundgøres uanset, om en ny regering dannes inden den 1. januar 2023. 

For at Retsinformation kan tilrettelægge arbejdet med kundgørelse af for-
skrifter frem mod årsskiftet, fastsættes i lighed med tidligere år en frist for 
optagelsesanmodning af administrative forskrifter. 

Forskrifter, som ministerierne forventer at skulle kundgøre i en situation, 
hvor ministeriet handler som forretningsministerium, skal derfor optagelses-
anmodes i Lex Dania klient i godkendt og fejlfri korrektur hurtigst muligt 
og 

senest mandag den 19. december 2022 kl. 12.00 

Når en forskrift er optagelsesanmodet, sendes besked herom, samt oplys-
ninger om kontaktpersoner, til Retsinformation på e-mail                       
retsinfo@retsinfo.dk.  

Såfremt en forskrift efter omstændighederne ikke kan optages i Lovtiden-
de på grund af væsentlige tvivlsspørgsmål, fejl eller mangler, og Retsin-
formation ikke kan få afklaret disse med det pågældende ministerium, kan 
forskriften tidligst forventes kundgjort i Lovtidende tirsdag den 3. januar 
2023. 

Administrative forskrifter der ikke kan kundgøres før en ny regering 
er dannet 

Ovenstående frist er ikke gældende for administrative forskrifter, der først 
kan kundgøres, når en ny regering er dannet. Disse skal fortsat sendes til 
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forhåndskorrektur ved Retsinformation, når forskrifterne er indlæst i Lex 
Dania klient.  

Offentliggørelse af administrative forskrifter efter den 1. januar 2023, 
men i årgang 2022  

Optagelsesanmodning af administrative forskrifter, der er udstedt (under-
skrevet) i 2022, men som ikke nødvendigvis skal være kundgjort i Lovti-
dende før den 1. januar 2023, skal ske i Lex Dania klient i godkendt og fejlfri 
korrektur  

senest fredag den 6. januar 2023 kl. 12:00 

Opmærksomheden henledes på, at overskridelse af fristen indebærer, at den 
pågældende forskrift ikke kan offentliggøres i Lovtidende årgang 2022.  

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 om frister og fremgangsmåde kan rettes 
til Retsinformation på 3332 5222 eller retsinfo@retsinfo.dk.  

 

Med venlig hilsen 
 
 

Rikke Sidelmann Jørgensen 

 


