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Besvarelse af spørgsmål nr. 132 (alm. del) fra Folketingets Europa-

udvalg

”Ministeren bedes uddybe sit svar på spørgsmål 135 af 30. 
april 2009 (jf. EUU alm. del (08) – svar på spørgsmål 135) 
ved at redegøre for antallet af vedtagne love i Folketinget si-
den 2001 fordelt på hvert enkelt ministerium, som dels er af-
stedkommet som følge af direkte eller indirekte EU-
regulering (direktiver, forordninger m.m.), dels som følge af 
rent nationale beslutninger eller ønsker.
Oversigten bedes udarbejdet med antal love og i procent af 
samtlige love for de respektive ministerier.”

Svar:

1. Til brug for besvarelsen af ovennævnte spørgsmål har Justitsministeri-

et anmodet Civilstyrelsen (Retsinformation) om at udarbejde en opgørel-

se over det samlede antal love vedtaget i perioden 2001-2010 fordelt på 

ministerområder.

2. Civilstyrelsen (Retsinformation) har oplyst, at Civilstyrelsens (Retsin-

formations) opgørelse først og fremmest bygger på en søgning i retsin-

formation.dk i feltet ”EU-implementering”. I det nævnte felt angiver den 

enkelte såkaldte informationsleverandør det direktiv, som den vedtagne 

forskrift gennemfører.  
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Det er informationsleverandørerne, som producerer, ejer og er ansvarlige 

for opdatering af egne forskrifter på retsinformation.dk. Informationsle-

verandørerne er Folketinget, Folketingets Ombudsmand, Rigsrevisionen 

og samtlige ministerier. Departementerne er ansvarlige for produktion og 

opdatering af forskrifter for hele ministerområdet. I praksis varetages op-

gaverne dog i vidt omfang af de styrelser og institutioner, der udsteder 

forskrifterne.

3. Antallet af love med en såkaldt implementeringsnote er angivet for 

hvert ressortministerium. Love, der har referencer til flere forskellige 

EU-retsakter, er i optællingen alene medtaget én gang, ligesom en æn-

dringslov alene er talt med som én lov, uanset om den ændrer i flere æl-

dre love eller kun en enkelt. 

På baggrund af Civilstyrelsens (Retsinformation) opgørelse kan Justits-

ministeriet oplyse følgende om det samlede antal loves fordeling for pe-

rioden 2001-2010:

Ressortministerium Ministeriets 

samlede antal 

love 

Antal love med 

implemeteringsnote

Procentdel af mini-

steriets samlede 

antal love

Beskæftigelsesministeriet 252 28 11,11%

Finansministeriet 31 1 3,23%

Forsvarsministeriet 20 1 5,00%

Fødevareministeriet 64 4 6,25%

Indenrigs- og Sundhedsministe-

riet
181 10 5,52%

Justitsministeriet 219 17 7,76%

Kirkeministeriet 16 0 0,00%

Klima- og Energiministeriet 48 18 37,50%

Kulturministeriet 63 7 11,11%

Miljøministeriet 97 33 34,02%

Ministeriet for Flygtninge, Ind-

vandrere og Integration
85 2 2,35%

Ministeriet for Videnskab, Tek-

nologi og Udvikling
50 10 20,00%

Skatteministeriet 294 31 10,54%

Socialministeriet 128 2 1,56%

Statsministeriet 11 0 0,00%

Transportministeriet 87 7 8,05%

Udenrigsministeriet 14 1 7,14%

Undervisningsministeriet 176 1 0,57%

Økonomi- og Erhvervsministeri-

et
209 57 27,27%

I alt 2045 230 11,25%
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Det bemærkes, at alle love er opgjort i henhold til den nugældende res-

sortfordeling. 

Endelig bemærkes det, at optællingerne for så vidt angår den første del af 

perioden er behæftet med en vis usikkerhed, da kvaliteten af notehenvis-

ningerne er blevet væsentligt forbedret med udarbejdelsen af vejledning 

nr. 134 af 2. december 2002 om notehenvisninger i love og administrati-

ve forskrifter, der gennemfører EF-retsakter, m.v. (ændret ved vejledning 

nr. 20 om notehenvisninger i love og administrative forskrifter, der gen-

nemfører EU-retsakter, m.v.).


