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Yttrande DS 2017:43 Konsultation i frågor som rör det samiska 
folket 

Rymdstyrelsens bedömning 

Rymdstyrelsen instämmer att det kan finnas skäl till behov av konsultation i frågor som 
rör det samiska folket. Myndighetens verksamhet har ingen direkt påverkan på det 
samiska folket. Rymdstyrelsen är medveten om att verksamheten på Esrange, i Kiruna 
kommun, däremot har påverkan på det samiska folket. Denna verksamhet bedrivs av 
Svenska Rymdaktiebolaget (SSC). Det hålls årliga samrådsmöten med SSC, berörda 
samebyar och Sametinget för vilka Rymdstyrelsen är ordförande. Rymdstyrelsen 
noterar att det är viktigt med samverkan när flera parter har samma nyttjanderätt. 
Myndigheten kan inte fullt ut värdera konsekvenserna av förslaget, men önskar påtala 
vikten av att det inte får leda till sådan särbehandling att det försvårar samverkan 
mellan parter med i övrigt lika nyttjanderätter. Speciellt i frågor där två eller flera parter 
ska samverka om gemensamma rättigheter. 

I detta ärendet har Olle Norberg beslutat. Helene Körling har varit föredragande. I den 
slutliga handläggningen har också Thorwald Larsson deltagit. 

 
För Rymdstyrelsens räkning, 

 

Olle Norberg 
Generaldirektör 
   Helene Körling 
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