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Konsultation i frågor som rör det samiska folket (Ds 2017:43) 

Energimarknadsinspektionen (Ei) tillstyrker i huvudsak förslagen i 
Kulturdepartementets promemoria "Konsultation i frågor som rör det samiska folket", 
men vill lämna följande kommentar och kompletterande förslag.  

Enligt 2 § i förslaget om ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket ska 
bland annat en statlig förvaltningsmyndighet som handlägger ett ärende som kan få 
särskild betydelse för det samiska folket före beslutet genomföra konsultation med 
sametinget och i vissa fall med en samisk organisation eller berörd sameby. Enligt 6 § i 
förslaget ska konsultationen ske i god anda och enighet eller samtycke ska eftersträvas. 
Vid konsultationen ska båda sidor ange sin motiverade ståndpunkt i ärendet och yttra sig 
över den andra partens ståndpunkt. Konsultationen ska därefter fortsätta tills enighet 
eller samförstånd har uppnåtts eller tills myndigheten eller sametinget förklarar att 
enighet eller samtycke inte kan nås i ärendet.  

Detta innebär att även en myndighet som prövar en ansökan om tillstånd kan komma att 
behöva konsultera det samiska folket på det sätt som framgår av förslaget.  

Ei beslutar bland annat om tillstånd (nätkoncession) för att bygga och använda en 
elektrisk starkströmsledning. Vid beredningen av ett sådant ärende prövar Ei olika 
intressen mot varandra. Detta sker bland annat genom att ansökan om nätkoncession 
remitteras till berörda intressenter. I denna tillståndsprövning ser Ei att det är svårt att 
följa det föreslagna konsultationsförfarandet. Bestämmelsen måste därför ändras i denna 
del och anpassas till att det finns förvaltningsmyndigheter som fattar beslut om tillstånd 
och inte konsulterar egna förslag.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson. Vid den 
slutliga handläggningen deltog även verksjuristen Maria Werleskog och experten Göran 
Morén. Avdelningschefen Anna Elvkull och juristen Suri am Ende, föredragande. 

 

Anne Vadasz Nilsson  

 Suri am Ende 

Formaterat: Tyska (Tyskland)
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