
    Med bakgrunn i lovtekniske synspunkter og vurderinger av hvilke lover
som må ansees for å være foreldet, foreslår utvalget at 332 lover blir
opphevet i sin helhet.
    Utvalget inntar det prinsipielle standpunkt at lover som ikke lenger
regulerer noe eksisterende forhold - gjenstandsløse lover - bør oppheves ved
formelt lovvedtak, selv om det er åpenbart at loven ikke lenger har noen
betydning.  Utvalget har derfor foreslått opphevelse av samtlige
gjenstandsløse lover som det har fått kjennskap til.
    En rekke lover som inneholder bestemmelser om at visse forhold skal
endres eller visse tiltak gjennomføres, foreslås opphevet.  Utvalget anser
disse lovene for ikke lenger å ha noen egentlig funksjon når de tiltak loven
gir anvisning på er blitt gjennomført.  Det foreslås også opphevelse av
lover som har vært ment å skulle gjelde for en bestemt periode, dersom denne
perioden nå er utløpt.  Videre foreslås opphevet lover som har mistet sin
funksjon på grunn av endringer i det øvrige lovverk.  Blant disse lovene
finnes en del bestemmelser som isolert sett fortsatt gir uttrykk for
gjeldende rett, men hvor nyere lovregler har gjort lovene overflødige.
    Utvalget fremmer også opphevelsesforslag for to lover som i tråd med
nyere lovgivningspraksis heller bør erstattes med en forskrift gitt i
medhold av nyere lov.
    En del lover foreslås opphevet fordi samfunnsutviklingen har medført at
lovene nå er foreldet og må ansees for å ha svært liten eller ingen
betydning.
    Utvalget har ikke foreslått opphevelse av ordinære endrings- og
opphevelseslover.
    Utvalget har ikke foreslått noen opprydding på paragrafnivå.
Opphevelsesforslagene omfatter bare lover som kan oppheves i sin helhet, og
uten at det behøver å gjøres endringer i andre lover.

Dokumenttype NOU 1990:9 Dokumentdato 1990-04-06 

Tittel Opphevelse av foreldede lover. Lovstrukturutvalgets delutredning I. 

Utvalgsnavn Lovstrukturutvalget 

Utvalgsleder Mørkved, Brynjar 
Utgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet 

Oppnevnt 1989-09-08 Sider 63 

Kapittel 1 - Sammendrag 

NOU 1990:9

side 1 av 1

    
    

    
    

    
 

    
    

    
   


	page1

