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foreligger hermed i en ny 6. udgave. Bogen er revideret under hensyn til især ny lovgivning, ny retspraksis og
nye ombudsmandsudtalelser. I lighed med 5.-udgaven af forvaltningsret, almindelige emner, indeholder 6.-
udgaven en fremstilling af en række centrale emner inden for den traditionelle forvaltningsret. 6.-udgaven er
ligesom 5.-udgaven et resultat af et samarbejde mellem forfatterne, men ansvaret for de enkelte kapitler
påhviler alene den eller de pågældende. Bogen tænkes fortsat primært anvendt ved undervisningen af

juridiske studerende, men det er vores håb, at den også kan anvendes som håndbog af andre, der har behov
for kendskab til de emner, der behandles i bogen. Bogen bygger på lovgivning og andet materiale, som forelå

den 3. november 2015. Senere materiale er kun undtagelsesvis medtaget. Manuskriptet er indleveret til
trykning den 20. januar 2016.
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