Nyheder
Vejl. 9347 af 28-03-2017 om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven)
Bek. 1403 af 21-12-2012 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige
andre love (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.) og i lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og
forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer (Godtgørelse af elafgift for el
forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt
teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen
cementproduktion) (Historisk)
Bek. 93 af 27-01-2017 om ikrafttræden af §2, nr. 2, i lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov
om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og
forskellige andre love (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for
visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske
justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis
for blokvogne m.v.) (Historisk)
Lov 1353 af 21-12-2012 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om
ændring af lov om afgift af affald og råstoffer (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede
elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og
ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion) (Historisk)
Lov 1558 af 13-12-2016 om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om
afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love (Tilpasning af
afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring
af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og
ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.) (Historisk)
Lov 1889 af 29-12-2015 om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love
(Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.) (Historisk)
Principafgørelse 18-17 om merudgifter - personkreds - mælkeallergi - laktoseintolerans - konkret og individuel vurdering alvorlige følger - analogi med medicinsk behandling - diætkost (AST 05-04-2017)
Lov 311 af 04-04-2017 om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (Krav om
antimobbestrategi, handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af klageinstans, tilsyn,
genindførelse af kommunalbestyrelsens behandling af skolelederens beslutninger m.v.)
Bek. 305 af 31-03-2017 om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af
enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger
Bek. 511 af 20-06-2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige
sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger
Principafgørelse 16-17 om ændring af anbringelsessted - adoption uden samtykke - afbrudt samvær - anonymisering af
anbringelsessted (AST 31-03-2017)
Principafgørelse 17-17 om socialtilsyn - partsstatus - afgørelse - procesledende beslutning - klageadgang (AST 31-03-2017)
Vejl. 9319 af 31-03-2017 om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens §6, stk. 4
Bek. 1513 af 13-12-2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige (Historisk)
Bek. 245 af 06-03-2017 om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark
Bek. 286 af 29-03-2017 om ikrafttræden af §118, nr. 1, og §136, nr. 1, 3 og 4, i lov om ændring af kildeskatteloven,
opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af
gæld til det offentlige)
Bek. 300 af 29-03-2017 om inddrivelse af gæld til det offentlige
Bek. 315 af 29-03-2016 om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige (Historisk)
Bek. 435 af 13-05-2016 om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark (Historisk)
Langhøj ApS mod KomUdbud v/Ikast-Brande Kommune ( 28-03-2017)
Lov 176 af 21-02-2017 om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Overførsel af det kommunale og
regionale tilsyn til Ankestyrelsen, befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved foretagelse af borgerlige
vielser og målretning af Ankestyrelsens udvælgelse af tilsynssager m.v.)
Lov 285 af 29-03-2017 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af
regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.)
Lov 288 af 29-03-2017 om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om
sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark
og arbejdsløshedskasserne (Digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for mere fleksibel

afholdelse af fædreorlov, fastsættelse af klageadgang i sager om sygedagpengeforsikring, omregning af månedsbaserede
arbejdsløshedsdagpenge til berørte uger m.v.)
Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
§ 10a

Ændret

Lov om kommunernes styrelse
Stk. 2
Ændret
Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
(regionsloven)
Stk. 5
Ændret
Principafgørelse 15-17 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - nyfødt - foreløbig afgørelse - akut - øjeblikkeligt
behov - samtykke (AST 30-03-2017)
Principafgørelse C-11-08 om formandsafgørelse - anbringelse - samtykke - manglende begrundelse - akut situation ( 01-042008) (Historisk)
Bek. 286 af 29-03-2017 om ikrafttræden af §118, nr. 1, og §136, nr. 1, 3 og 4, i lov om ændring af kildeskatteloven,
opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af
gæld til det offentlige)
LF 168 2016/2017 Forslag til Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Gennemførelse af
direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet)
LF 171 2016/2017 Forslag til Lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af
databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer)
LF 181 2016/2017 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående
uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love (Indførelse af
investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og
videreuddannelser m.v.)
LF 182 2016/2017 Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven,
tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres
beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af
tingslysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.)
Lov 285 af 29-03-2017 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af
regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.)
Skr. af 29-03-2017. Kommune begik væsentlige fejl ved brug af døralarmer i botilbud
Vejl. 10 af 20-02-2008 om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling (Historisk)
Vejl. 9309 af 26-03-2017 om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
Vejl. 9310 af 29-03-2017 om ansøgning til udlodningspuljen for handicaporganisationer og -foreninger (LOTDSI) - for
medlemsorganisationer under Sjældne Diagnoser (§07.18.19.20)
Vejl. 9311 af 29-03-2017 om ansøgning til udlodningspuljen for handicaporganisationer og -foreninger (LOTDSI) - for
medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer (§07.18.19.20)
Bek. 283 af 27-03-2017 om krav til tekniske specifikationer for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler
LF 168 2016/2017 Forslag til Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Gennemførelse af
direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet)
LF 128 2016/2017 Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om
sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark
og arbejdsløshedskasserne (Digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for mere fleksibel
afholdelse af fædreorlov, fastsættelse af klageadgang i sager om sygedagpengeforsikring, omregning af månedsbaserede
arbejdsløshedsdagpenge til berørte uger m.v.)
LF 137 2016/2017 Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love
(Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.)

