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1. Hvad er lovforarbejder 

 
Lovforarbejder indeholder oplysninger om lovgivers hensigt og kan derfor også 
bruges til at fortolke lovgivningen. Man kan således finde intentioner, begrundelser 
og forklaringer som grundlag for den juridiske argumentation. Domstolene og 
klageinstanserne bruger disse forarbejder til fortolkning af lovene. 
 

2. Eksempler på lovforarbejder – eller hvordan en lov bliver til 

Lovforarbejder er alle de dokumenter, der har indgået i forberedelsen og 
vedtagelsen af en lov (lovforslagets vej igennem Folketinget): 

Lovforslaget med fremsættelsestale og alm. bemærkninger, drøftelser i 

Folketinget, betænkning fra det pågældende folketingsudvalg samt andet 

materiale, der måtte være udarbejdet i forbindelse med lovforslaget. 

 

I lovforarbejdet kan også indgå høringssvar fra relevante parter.  

Ligeledes kan Kommissionsbetænkninger være lovforberedende og de udarbejdes 

af sagkyndige embedsmænd og/eller interesserepræsentanter.  

Kommissionsbetænkninger offentliggøres på Statens Netbibliotek  

http://www.minibib.dk/ (vælg Søg i Minibib og herefter i Det Adm. Bibliotek), og er 

siden 1951 blevet nummereret fortløbende.  

 

3. Hvor finder man lovforarbejder 

I kommenterede lovudgaver findes ofte henvisninger til lovforarbejderne – endda på §-

niveau. 

(Søg i Kataloget http://www.sdu.dk/Bibliotek/Soegning/Katalog   og Bibliotek.dk  

http://bibliotek.dk/ ) 

 
I Karnov Jura (via hjemmesiden http://bibliotek.sdu.dk ,  Databaser –samfundsfag – 
Jura) – i noteapparatet til loven og i noter til enkelte paragraffer, får man også 
henvisning til lovforarbejderne. 
 
OBS 
Vedr. lovbekendtgørelser: 

Disse er sammenskrivninger af love med gældende ændringer –dvs man finder IKKE 
forarbejder til lovbekendtgørelser, men skal finde forarbejderne til de enkelte love. 

Øvrige retskilder: 
 

Lovforarbejder 

 

Trykt Elektronisk 

Lov- og 

beslutningsforslag 

Beretning om forhandlingerne 

paa Rigsdagen 1848/49-1849 

 

Rigsdagstidende 1850-1952/53 

(Landstinget og Folketinget) 

Evt v.h.a Årbog for 

Rigsdagssamlingen og 

Rigsdagsaarbog 

 

Folketinget - www.ft.dk  

(komplet fra 1997/98-, delvis fra 

1985/86) 

 

www.folketingstidende.dk  2009/10- 

 

Retsinformation 1985/86- 

https://www.retsinformation.dk/ 

 

http://www.minibib.dk/
http://www.sdu.dk/Bibliotek/Soegning/Katalog
http://bibliotek.dk/
http://bibliotek.sdu.dk/
http://www.ft.dk/
http://www.folketingstidende.dk/
https://www.retsinformation.dk/
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Folketingstidende 1953/54-

2008/09 

Evt v.h.a Folketingsaarbog 

1953/54-1985/86-  og 

Folketingstidende. Årbog og 

registre 1986/87- 

 

Udvalgs-

betænkninger 

 

Rigsdagstidende 1850-1952/53 

 

Folketingstidende 1953/54-

2008/09 

Folketinget - www.ft.dk 

(komplet fra 1997/98, delvis fra 

1985/86-) 

 

www.folketingstidende.dk  2009/10- 

 

Kommissions-

betænkninger 

I bogform -via Svennevig, 

Palle: 

Danske kommissions-

betænkninger (1850-1993)  

Placering:  

Jurabiblioteket Aa-da.018 
SVE. 

Søg evt i Kataloget og 

Bibliotek.dk 

Statens Netbibliotek 

(søg – Det adm. Bibliotek) 

http://www.minibib.dk/   1951-  

(og udvalgte ældre) 

 

 

Høringssvar 

 

Spørgsmål og svar fra 

Folketingets Udvalg 

(Folketingets Bibliotek) 

 

Ofte som bilag til 

udvalgsbetænkning i: 

 

Rigsdagstidende 1850-1952/53 

 

Folketingstidende 1953/54-

2008/09 

 

Høringsportalen  

https://www.borger.dk/Lovgivning/H

oeringsportalen/Sider/Soeg.aspx   

 

Folketinget www.ft.dk  

(komplet fra 1997/98, delvis fra 

1985/86-) 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere om lovforarbejder 

Sådan laves en lov – Beskæftigelsesministeriet 
http://www.bm.dk/Love%20og%20Regler/Saadan%20laves%20en%20lov.  

Har du brug for hjælp, så kontakt os: 
Tlf. 6550 2622 
E-mail: infosal@bib.sdu.dk 
Eller 
Line Laursen, tlf. 65509206, linel@bib.sdu.dk 
Bente Krogh Hansen, tlf 6550 2646, bkh@bib.sdu.dk 
Astrid Jacobsen, tlf. 6550 2633, astridj@bib.sdu.dk  
 
Åbningstider: 

Læs om åbningstider her http://sdu.dk/Bibliotek/Praktisk+information/Aabningstider 
 
Billeder fra Colourbox.dk - Syddansk Universitetsbibliotek - 2012 
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