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Procedure for udarbejdelse af lov til optagelse i          
Lovtidende ved stadfæstelse i og uden for statsråd  

 

Lex Dania klient- og LDe Euonomia-brugere 

 

1. Folketingets lovsekretariat orienterer ministeriet om lovforslagets vedtagelse.  

 

2. I Lex Dania klient produceres det ”fine eksemplar” af det vedtagne lovforslag ved 
at åbne et PDF-preview af lovforslaget, hvorefter funktionen ”Uden hoved” væl-
ges. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det vedtagne lovforslag kun kan 
fremsøges under lov- og beslutningsforslag i Lex Dania klient. 

 

3. I LDe Eunomia (Eunomia) produceres loven, der skal indlæses i Lex Dania klient og 
optages i Lovtidende. 

Dette gøres ved at søge det vedtagne lovforslag frem i Lex Dania klient og ekspor-
tere og gemme en kopi af dokumentet. Herefter åbnes Eunomia og funktionen 
"Transformér dokument" vælges, hvorefter kopien af det vedtagne lovforslag ud-
peges. Dokumenttypen transformeres herefter automatisk fra lovforslag til lov.  

Loven gemmes, indlæses i Lex Dania klient som et nyt dokument og forhåndsop-
tages, jf. nedenfor. I det omfang journalnummeret er kendt på dette tidspunkt, 
indtastes journalnummeret i forbindelse med indlæsningen (ellers senest inden 
loven frigives og anmodes optaget i Lovtidende).  

 

4. Forhåndsoptagelse i Lex Dania klient: 

I lovens stamkort vælges ”Forhåndsoptagelse 3. behandling” i rullegardinet ”Advi-
sér Civilstyrelsen” og herefter klikkes på ”Gem”. Herved vil Retsinformation få be-
sked om, at loven nu er forhåndsoptaget og klar til kundgørelse, så snart stadfæ-
stelsen har fundet sted. De forventede metadata, konsekvenser og relationer ind-
tastes samtidig i stamkortet - dvs. regent, minister, underskriftsdato og under-
skriftssted. 

 

a) Ved stadfæstelse i statsråd: 

Ministeriet skal sende en e-mail om forhåndsoptagelsen til Retsinformation til 
retsinfo@retsinfo.dk så hurtigt som muligt efter lovens vedtagelse og senest kl. 
14:00 dagen før statsrådet. 
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E-mailen skal indeholde oplysninger om lovforslagsnummer, datoen for forventet 
underskrivelse, hvem ministeriet forventer underskriver, hvor ministeriet forven-
ter at underskrivelsen skal finde sted samt kontaktoplysninger på den eller de 
personer i ministeriet, som er ansvarlige for at anmode om optagelse i Lex Dania 
klient i forbindelse med stadfæstelsen af loven. 

 

b) Ved stadfæstelse uden for statsråd: 

Ministeriet skal sende en e-mail om forhåndsoptagelsen til Retsinformation til 
retsinfo@retsinfo.dk, så hurtigt som muligt efter lovens vedtagelse og så snart 
ministeriet ved, at loven skal stadfæstes uden for statsråd. I de tilfælde hvor mini-
steriet på forhånd kender datoen for stadfæstelsen uden for statsråd, skal e-
mailen sendes til Retsinformation senest kl. 14:00 dagen før datoen for stadfæ-
stelsen. 

E-mailen skal indeholde oplysninger om lovforslagsnummer, datoen for forventet 
underskrivelse, hvem ministeriet forventer underskriver, hvor ministeriet forven-
ter at underskrivelsen skal finde sted samt kontaktoplysninger på den eller de 
personer i ministeriet, som er ansvarlige for at anmode om optagelse i Lex Dania 
klient i forbindelse med stadfæstelsen af loven. 

 

5. Når ministeriet har fået besked fra Statsministeriet om, at loven er stadfæstet, 
skal ministeriet rette underskriftsdato, underskriftssted, regent samt medunder-
skriver såfremt det er nødvendigt. I forbindelse hermed er det vigtigt at få tilføjet 
de rette konksekvenser og relationer i stamkortet til loven i Lex Dania klient inden 
frigivelse og anmodning om optagelse. 

Herefter skal loven frigives og anmodes optaget. Anmodningen er en forudsæt-
ning for, at Retsinformation kan kundgøre loven i Lovtidende.  

Anmodning om optagelse skal ske samme dag som stadfæstelsen.  

 

6. Loven kundgøres i Lovtidende dagen efter stadfæstelsen. 

 

Lex Dania klient: Optagelsesanmoder Lightbrugere 

 

1. Folketingets lovsekretariat orienterer ministeriet om lovforslagets vedtagelse.  

 

2. Forhåndsoptagelse i Lex Dania klient: 

Ministeriet bestiller det ”fine eksemplar” af det vedtagne lovforslag hos Rosen-
dahls A/S, der samtidig anmodes om at indlæse og forhåndsoptage loven i Lex 
Dania klient. I forbindelse hermed er det vigtigt at informere Rosendahls A/S om 
at tilføje de rette metadata, konsekvenser og relationer til loven i Lex Dania klient. 

 

a) Ved stadfæstelse i statsråd: 

Ministeriet skal sende en e-mail om forhåndsoptagelsen til Retsinformation til 
retsinfo@retsinfo.dk så hurtigt som muligt efter lovens vedtagelse og senest kl. 
14:00 dagen før statsrådet. 

E-mailen skal indeholde oplysninger om lovforslagsnummer, datoen for forventet 
underskrivelse, hvem ministeriet forventer underskriver, hvor ministeriet forven-
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ter at underskrivelsen skal finde sted samt kontaktoplysninger på den eller de 
personer i ministeriet, som er ansvarlige for at anmode om optagelse i Lex Dania 
klient i forbindelse med stadfæstelsen af loven. 

 

b) Ved stadfæstelse uden for statsråd: 

Ministeriet skal sende en e-mail om forhåndsoptagelsen til Retsinformation til 
retsinfo@retsinfo.dk, så hurtigt som muligt efter lovens vedtagelse og så snart 
ministeriet ved, at loven skal stadfæstes uden for statsråd. I de tilfælde hvor mini-
steriet på forhånd kender datoen for stadfæstelsen uden for statsråd, skal e-
mailen sendes til Retsinformation senest kl. 14:00 dagen før datoen for stadfæ-
stelsen. 

E-mailen skal indeholde oplysninger om lovforslagsnummer, datoen for forventet 
underskrivelse, hvem ministeriet forventer underskriver, hvor ministeriet forven-
ter at underskrivelsen skal finde sted samt kontaktoplysninger på den eller de 
personer i ministeriet, som er ansvarlige for at anmode om optagelse i Lex Dania 
klient i forbindelse med stadfæstelsen af loven. 

 

3. Når ministeriet har fået besked fra Statsministeriet om, at loven er stadfæstet, 
skal Rosendahls A/S underrettes om at rette underskriftsdato, underskriftssted, 
regent samt medunderskriver såfremt det er nødvendigt. Loven skal herefter fri-
gives i Lex Dania klient af Rosendahls A/S. 

 

4. Når Rosendahls A/S har meddelt, at loven er frigivet i Lex Dania klient, skal loven 
fremsøges og anmodes optaget. Anmodningen er en forudsætning for, at Retsin-
formation kan optage loven i Lovtidende. 

Anmodning om optagelse skal ske samme dag som stadfæstelsen.  

 

5. Loven kundgøres i Lovtidende dagen efter stadfæstelsen. 

 

 


