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Bergsstaten har den 3 juli 2019 mottagit rubricerat arende f6r yttrande. Med anledning 
av detta vill Bergsstaten framf6ra foljande. 

Sammanfattning 
Bergsstaten anser att det ar viktigt att framja det samiska folkets inflytande Ever sina 
angelagenheter och en forbattrad ratt till delaktighet i beslutsprocesser. Det samiska 
folkets m6jlighet till inflytande och delaktighet i beslutsprocesser enligt minerallagen 
(1991:45) ar dock enligt Bergsstatens uppfattning tillgodosett genom gallande regelverk 
i minerallagstiftningen. 

Bergsstaten anser att Bergsstaten ska vara en myndighet som undantas fran 
konsultationsskyldigheten. Bergsstaten befarar att f6rslaget kommer att ut6ka 
handlaggningstidema i arenden enligt minerallagen som handlaggs vid myndigheten. 

F6rslaget ar inte forenligt med myndigheters skyldighet enligt allmanna 
f6rvaltningsrattsliga principer att ett arende ska handlaggas skyndsamt. Bergsstaten anser 
att det ska finnas tidsfrister for hur Lange en konsultation kan paga. Den sarstallning som 
en sameby, i egenskap av sakagare, far genom konsultationen kan uppfattas som partisk 
och rattsosaker i f6rha1lande till 6vriga ber6rda sakagare inom ramen f6r samma arende. 

Bergsstaten tycker att f6rslaget i vissa delar ar vagt, otydligt och kan komma att ge 
upphov till godtyckliga bedbmningar. Bergsstaten ar kritisk mot att uttrycket sarskild 
betydelse f6r samerna, en sameby eller en samisk organisation anvands som kriterium 
f6r konsultation. Uttrycket sarskild betydelse ar for otydligt. Konsultationsskyldiga 
kommer att stallas infor svara avg6randen om i vilka arenden konsultation ska 
aktualiseras. Bergsstaten foresprakar en 6versyn av f6rslaget att konsultation ska 
fortsatta tills enighet eller samtycke uppnatts eller tills den konsultationsskyldige eller 
Sametinget f6rklarar att enighet eller samtycke inte kan nas. 

Bergsstaten vill framhalla att det b6r g6ras en mer utf6rlig och grundlig 
konsekvensutredning. 
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Avsnitt 3.7 Behovet av en reglering om konsultation 
Bergsstaten har inte nagra invandningar mot att det vidtas atgarder for att sakerstalla 
samernas inflytande i beslutsprocesser i fragor som sarskilt ber6r dem om befintlig 
reglering inte bed6ms tillracklig. Bergsstaten instammer i att det ar viktigt att samerna 
ges inflytande Ever sing egna angelagenheter och att svensk lagstiftning ar utformad i 
6verensstammelse med Sveriges ataganden enligt internationella ataganden om 
manskliga rattigheter. 

Vad galler de arenden som behandlas hos Bergsstaten, tillstand och tillsyn av arenden 
som r6r prospektering och utvinning av mineral, vill Bergsstaten dock framhalla 
foljande. Bergsstaten leds av bergmastaren som beslutar i fragor enligt minerallagen. 
F6rutom minerallagen tillampas aven mineralf6rordningen (1992:285), och i vissa 
arendeslag aven 6 kap. milj6balken, vid tillstandspr6vningen hos Bergsstaten. I 
minerallagstiftningen finns regler som innebar att Bergsstaten har en skyldighet att 
underratta ber6rda fastighets- och ovriga kanda sakagare, daribland samebyar, om 
ans6kningar om tillstand. Bergsstaten har ocksa en skyldighet att underratta Sametinget 
om ans6kningar om tillstand nar det ayser omraden som anvands for rensk6tsel. 
Bergsstaten ska delge ber6rda fastighets- och 6vriga kanda sakagare beslut som 
meddelas i tillstandsarenden vilket innebar att ber6rda samebyar alltid tillstalls beslut 
som ayser omraden som anvands for rensk6tsel. Sametinget ska i sadana arenden 
tillstallas en kopia av beslutet. Infor en ans6kan om tillstand till bearbetningskoncession 
firms m6jlighet att framf6ra synpunkter och eventuella invandningar Ever den planerade 
verksamheten genom det numera obligatoriska avgransningssamradet enligt milj6balken. 
Synpunkter och eventuella invandningar kan dessutom framf6ras inom ramen for det 
obligatoriska samradet med lansstyrelsen vid pr6vningen av koncessionsans6kan enligt 
minerallagen. Bergsstaten menar att befintlig lagstiftning ar tillracklig och ger samerna 
m6jligheter att komma till talc i fragor som sarskilt ber6r dem infor beslut som meddelas 
vid myndigheten. 

I utkastet till lagradsremiss anges, med hanvisning till folkrattsliga regler ayseende 
fragan om konsultation med urfolk, att det inte racker med att bereda urfolk tillfalle till 
samrad i fragor som ber6r dem. Det ska finnas ratt till effektivt deltagande i 
beslutsprocesserna vilket brukar beskrivas som att urfolket ska. konsulteras i fragor som 
r6r dem. Bergsstaten anser att underrattelser om ans6kningar enligt minerallagen, 
m6jligheterna att delta i samrad enligt minerallagen och milj6balken bereder det samiska 
folket och Sametinget ratt till effektivt deltagande och inflytande i beslutsprocesserna 
hos Bergsstaten. Nagon ytterligare reglering f6r att sakerstalla samernas inflytande i 
beslutsprocesser enligt minerallagen ar enligt Bergsstatens bed6mning inte erforderlig. 

Avsnitt 4.2 Konsultationsordningens syfte och fdrhallande till befintliga samrad 
Bergsstaten ayser att syftet med konsultationsordningen, att framja det samiska folkets 
inflytande Ever sina angelagenheter, ar tillgodosett genom befintlig reglering vad galler 
tillstandsprocesserna enligt minerallagen. Det samiska folket far insyn i 
beslutsprocesserna enligt minerallagen i ett tidigt skede. Genom underrattelser om 
ans6kta tillstand enligt minerallagen och genom samradsf6rfaranden enligt milj6balken 
och minerallagen ges det samiska folket m6jlighet att framf6ra sina standpunkter 
respektive att bembta andras synpunkter. 
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Bergsstaten handlagger arenden som omfattar samrad enligt saval minerallagen som 
milj6balken. Enligt f6rslaget ska foreskrifter om samradsskyldighet i andra lagar galla 
oberoende av konsultationslagen. Samtidigt angel i f6rslaget att samradsforfaranden 
enligt andra lagar ska sa langt m6jligt samordnas med konsultationer enligt den nya 
lagen. Bergsstaten vill betona att detta kommer att medfora praktiska 
tillampningsproblem och aven svara awagningar om huruvida det krays dubbla samrad. 

Avsnitt 4.3 Vilka ska ha en konsultationsskyldighet? 
Bergsstaten ar en statlig forvaltningsmyndighet och omfattas darmed av 
konsultationsskyldigheten enligt f6rslaget. Enligt f6rslaget undantas domstolsliknande 
namnder och organ i forvaltningsmyndigheter som har domstolsliknande uppgifter. 
Bed6mningen enligt utkastet till lagradsremiss ar att Bergsstaten inte omfattas av 
undantagen, Bergsstaten ifragasatter inte den bed6mningen. Daremot ifragasatter 
Bergsstaten foreslagna urvalskriterier om vilka myndigheter som ska undantas fran 
konsultationsskyldigheten och foresprakar att fragan pa nytt tas under 6vervagande. 
F6rvisso finns inte nagot krav att bergmastaren, i egenskap av beslutsfattare enligt 
minerallagen, ska vara lagfaren och Bergsstaten kan inte jamstallas med en domstol. 
Oaktat detta ska den pr6vning som sker hos Bergsstaten vara opartisk och objektiv. 
Kravet att en myndighet ska agera sakligt och opartiskt i sin handlaggning av arenden 
kommer vid tillampningen av konsultationsordningen i minerallagsarenden att medfora 
en mycket svar balansgang for Bergsstaten. Konsultationsordningen i sig som kan 
uppfattas som en sarstallning for samiska folket i forhallande till 6vriga ber6rda sak-
respektive fastighetsagare inom ramen for ett minerallagsarende, kan komma att medfora 
att rattssakerhetsaspekten och fortroendet for Bergsstaten, blir ifragasatt pa den grunden. 

Avsnitt 4.4 Vilka samiska foretrddare ska konsulteras och vilka arenden ska omfattas? 
Bergsstaten anser att det ar viktigt att sakerstalla att det samiska folket har inflytande 
Ever dess egna angelagenheter i beslutsprocesser. Vad galler inflytande och m6jlighet for 
det samiska folket att framfora synpunkter i beslutsprocesser enligt minerallagen anser 
dock Bergsstaten att detta ar tillgodosett genom nuvarande regelverk i 
minerallagstiftningen. 

Bergsstaten tror att genomforandet av konsultation kan bli mycket tidskravande i de 
situationer nar aven andra samiska foretrddare an Sametinget ska konsulteras. For att 
effektivisera konsultationsforfarandet tycker Bergsstaten att Sametinget ska vara 
ansvarig for samordning nar samebyar och samiska organisationer ska inkluderas i en 
konsultation, 

Bergsstaten ar kritisk mot att uttrycket sarskild betydelse for samerna, en sameby eller en 
samisk organisation anvands som kriterium for konsultation. Uttrycket sarskild betydelse 
ar for otydligt. Konsultationsskyldiga kommer att stallas infor svara avg6randen om i 
vilka arenden konsultation ska aktualiseras. Enligt upprakningen i utkastet till 
lagradsremiss nar konsultation kan aktualiseras namns bland annat arenden om 
markanvandning, rensk6tsel och gruvor. Upprakningen talar emot Bergsstatens 
bed6mning i remissvaret Ever promemorian att en ans6kan om unders6kningstillstand 
endast undantagsvis kan komma att omfattas av konsultation. Vid ans6kan om 
bearbetningskoncession torde konsultation knappast kunna uteslutas om 
koncessionsomradet, eller markanvandningen for driftsanlaggningar, ber6r ett omrade 
dar rennaring bedrivs. 
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Bergsstaten vill har hanvisa till de synpunkter som framf6rs under aysnitt 6 angaende 
vilken betydelse den rattsverkan underlatenhet att genomf6ra konsultation kan komma 
att fa for bed6mningen om huruvida konsultation ska genomf6ras. 

Avsnitt 4.5 Begrdnsningar av konsultationsskyldigheten 
Bergsstaten pr6var tvister om ersattning vid skada eller intrang f6ranledd av 
unders6kningsarbete och minerallagen har bestammelser som hanvisar till 
expropriationslagen nar intrangsersattning ska bestammas. Ersattningsansprak som 
behandlas vid Bergsstaten kan t ex ayse begaran fran en sameby i egenskap av sakagare 
vid intrang eller skada f6ranledd av unders6kningsarbete. Bergsstaten instammer i att 
drenden som ror ersattning till enskild med tillampning av expropriationslagen b6r 
undantas fran konsultation av bland annat rattssakerhetsskal. 

Bergsstaten instammer i att drenden som ayser tillsyn inte lampar sig f6r konsultation 
och tycker att det ar bra att samtliga tillsynsarenden undantas fran 
konsultationsskyldigheten. 

Bergsstaten valkomnar f6rslaget att remissyttranden till regeringen eller andra 
myndigheter inte omfattas av konsultationsskyldighet. F6rutom att det vore tungrott med 
konsultation innan remissyttranden avges anser Bergsstaten att remissinstanser b6r fa 
vara fria att lamna synpunkter, vid t ex lagf6rslag, utan paverkan av en f6regaende 
konsultation. 

Bergsstaten anser att det kommer att vara f6renat med svara avg6randen om i vilka fall 
konsultation kan aystas pa den grunden att det uppenbart inte behovs eller ar uppenbart 
olampligt. Det beh6ver klarg6ras och f6rtydligas i vilka situationer undantagsrekvisitet 
kan tillampas, sarskilt med hansyn till att undantaget enligt f6rslaget ska tillampas 
mycket restriktivt. 

Avsnitt 4.6 Konsultationer ska hiWas i drenden som samerna anser kan f& sarskild 
betydelse fbr dem om det inte dr aktuellt med nagot undantag 

Bergsstaten har i sig inte nagot emot att Sametinget, samebyar och samiska 
organisationer ges m6jlighet att initiera konsultationsf6rfaranden. Nar samiska 
f6retradare anvander sig av sin initiativratt ar huvudregeln att konsultation ska hallas, det 
ar sedan upp till den konsultationsskyldige att avgora om arendet omfattas av nagot av 
undantagen fran konsultation. Bergsstaten befarar att det kan bli fraga om mycket svara 
bedomningar. Bergsstaten tycker att det beh6ver utredas vidare om vilken betydelse och 
effekt samiska f6retradares initiativratt kan komma att fa i drenden dar konsultation har 
ayslutats men en ny omstandighet aberopas som grund f6r ytterligare konsultation inom 
ramen f6r samma arende. 

Avsnitt 5.2 Samiska foretrddare ska informeras om drenden som kan fa sarskild 
betydelse for samerna 

Bergsstaten anser att f6rslaget i denna del ar valdigt otydligt och beh6ver en 6versyn. 
Sasom f6rslaget ar utformat kan det innebara att handlaggningstiden ut6kas dels genom 
tidsatgangen f6r information och f6rfragan samt svar pa om konsultation begars och dels 
genom tiden for konsultationen nar sadan aktualiseras. Bergsstaten vill framhalla att det 
kan vara sv$rt i ett tidigt skede av arendets beredning att avg6ra om arendet kan fa 
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sarskild betydelse for samerna. Nar ett arende sour kommer in till Bergsstaten har brister 
sour behover avhjalpas, och om sa ej sker, kan detta leda till att arendet awisas. 
Tidsatgangen for information och forfragan till Sametinget i sadana arenden kommer att 
belasta Bergsstatens resurser i onodan. Enligt forslaget kan den konsultationsskyldige 
begara att Sametinget besvarar forfragan om konsultation begars inom en skalig tidsfrist 
och upplysa om att uteblivet svar inom tidsfristen far betraktas som att Sametinget aystar 
fran konsultation. Bergsstaten anser att forslaget behover andras. Bergsstaten anser inte 
att den konsultationsskyldige ska behova bedoma fran fall till fall vad som kan anses 
vara skalig tidsfrist. I ett tidigt skede av arendets beredning kan det vara svart att bedoma 
komplexiteten i arendet. Bergsstaten vill dartill erinra om kravet enligt 9 § 
forvaltningslagen (2017:900) som innebar att myndigheter ska handlagga arenden sa 
enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som mojligt. Att den konsultationsskyldige foreslas 
vikta in hur bradskande arendet ar vid bestammande av tidsfristen for Sametinget att 
avge svar stammer inte val overens med det overgripande kravet pa skyndsam 
handlaggning enligt forvaltningslagen. Bergsstaten foreslar att det i lagen uppstalls en 
bestamd tidsfrist, utan mojlighet till forlangd svarstid, inom vilken Sametinget ska avge 
svar pa forfragan om konsultation. Reglerna om information om arenden som kan fa 
sarskild betydelse for samerna samt forfragan om konsultation ska ocksa tillampas nar 
konsultationer ska genomforas med en sameby eller en samisk organisation, 
Bergsstatens synpunkter ayser aven dessa situationer. 

Avsnitt 5.3 Forberedelser infor konsultationen och dess form 
Bergsstatens bedomning ar att de forberedelser som den konsultationsskyldige ska 
genomfora kommer att generera merarbete och utoka handlaggningstiden i varje enskilt 
arende dar konsultationsordningen tillampas. Bergsstaten vidhaller vad som framfordes i 
remissvaret over promemorians forslag, d v s att konsultationen ska genomforas 
skriftligen. 

De forberedelser som enligt forslaget avilar den konsultationsskyldige ar att tillstalla 
Sametinget, samebyar eller samiska organisationer skriftlig redogorelse for de fragor 
som arendet ror innan muntlig konsultation ska hallas. Bergsstaten vill papeka att varje 
tillkommande moment i ett enskilt arende kommer att paverka tidsatgangen och darmed 
aven kostnaden for handlaggningen av arendet. Den konsultationsskyldige ska i den 
skriftliga redogorelsen ge en skalig tidsfrist for den eller de som konsultationen ska 
genomforas med att forbereda sig. Bergsstaten foresprakar en bestamd tidsfrist och ingen 
mojlighet till forlangd forberedelsetid. Det bor undvikas sa langt mojligt att 
tillampningen av konsultationsordningen skapar for mycket tidsutdrakt vid handlaggning 
av arenden. Bergsstaten vill lyfta fragan om vilken betydelse den skriftliga redogorelsen 
kan komma att fa nar ett arende har avgjorts och pastaenden om bristande konsultation 
pa grund av bristfallig skriftlig redogorelse aberopas som grund for ett overklagande. 

Bergsstaten invander mot att den konsultationsskyldige sa langt mojligt ska tillgodose 
Sametingets onskemal om konsultationsform. Bergsstaten anser att det utrymme som 
den konsultationsskyldige ges att franga Sametingets onskemal om konsultationsform ar 
for begransat. En awagning mellan Sametingets onskemal om konsultationsform mot 
forvaltningslagens eller tillamplig speciallagstiftnings krav pa handlaggningen fanner 
Bergsstaten som ett mycket trubbigt instrument for att avgora fragan om 
konsultationsform. Bergsstaten foresprakar att konsultationen alltid ska genomforas 
skriftligen. Det vinner tid eftersom det inte krays nagon omgang med att bestamma 
konsultationsform. 
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Avsnitt 5.4 Ska andra do samiska fdretrddare kunna delta vid konsultationen? 
Bergsstaten invander mot forslaget som innebar ytterligare ett avg6rande i varje enskilt 
arende av den konsultationsskyldige. Det beh6ver fortydligas i vilka situationer kretsen 
av deltagare i konsultationen kan ut6kas, att urvalet ska ske med utgangspunkt fran nar 
det ar lampligt ar for vagt. Sametinget ska tillfragas om vilken installning det har till 
deltagande av andra myndigheter eller enskilda. Bergsstaten tillfragar gdma Sametinget 
men det beh6ver klarg6ras vilken betydelse Sametingets installning till ytterligare 
deltagare ska ges. Det b6r utredas och redog6ras for hur forslaget om att bjuda in 
ytterligare deltagare i konsultationen forhaller sig mot den samordning som ska ske vid 
samradsskyldighet enligt andra lagar. I och med en ut6kad krets som deltar i ett 
konsultationsforfarande torde tidsatgangen for handlaggningen av det arende som 
konsultationen ayser att ut6kas. 

Avsnitt 5.5 Hur ska en konsultation i ett arende genomforas och ayslutas? 
Bergsstaten anser art det inte beh6ver inforas en bestammelse om att en konsultation ska 
genomforas i god anda. Bestammelsen skickar fel signaler da den antyder att de som 
deltar i en konsultation beh6ver uppmanas att genomfora konsultationen i god anda. 

De arenden hos Bergsstaten som kan komma att omfattas av konsultation ayser alltid 
arenden dar det firms en enskild part, t ex s6kanden av det tillstand som arendet ayser. 
Bergsstaten kan darmed aberopa undantaget i 11 § forsta stycket i lagforslaget som 
innebar att den konsultationsskyldige endast ar skyldig att ange en motiverad standpunkt 
och yttra sig over de andras standpunkter i arenden dar det inte finns nagon enskild part. 
Undantaget som har tillkommit i utkastet till lagradsremiss valkomnas av Bergsstaten 
och ar ett n6dvandigt undantag for att konsultationsforfarandet inte ska sta i strid med 
kraven pa opartiskhet vid myndigheters handlaggning. 

Bergsstaten finner det h6gst olampligt att konsultationen ska fortga tills enighet eller 
samtycke i den fraga som ar orsak till konsultationen har uppnatts eller tills den 
konsultationsskyldige eller Sametinget forklarar att enighet eller samtycke inte kan nas i 
arendet. F6rslaget ar inte forenligt med myndigheters skyldighet enligt allmanna 
forvaltningsrattsliga principer att ett arende ska handlaggas skyndsamt. Bergsstaten vill 
ocksa erinra om att det vid inforandet av den nya forvaltningslagen, som tradde i kraft 
den 1 juli 2018, tillkom bestammelser om atgarder mot langsam handlaggning. Forslaget 
till konsultationsordning med det samiska folket har inte beaktat eller redogjort for hur 
den nya lagen forhaller sig till den enskildes raft att angripa langsam handlaggning enligt 
11 och 12 §§ forvaltningslagen. Enligt Bergsstaten b6r det 6vervagas att andra forslaget 
genom att to bort kravet pa att s6ka uppna enighet eller samtycke. Syftet med 
konsultationen ar att framja det samiska folkets inflytande over sina angelagenheter. For 
att uppna detta syfte krays enligt Bergsstatens mening inte consensus mellan de som 
deltar i konsultationen. Kravet pa att soka uppna enighet eller samtycke kan ocksa sta i 
strid med den materiella ratten i ett enskilt arende i och med att den 
konsultationsskyldige agerar for att soka na enighet och 6verenskommelse mellan 6vriga 
som deltar i konsultationen. 

Bergsstaten foresprakar att det infors en tidsgrans for genomforande av konsultation. Det 
b6r aven regleras hur manga tillfallen varje deltagare i en konsultation ska ges tillfalle 
till att framfora synpunkter, tidsatgangen for konsultation kan annars komma att forlanga 
handlaggningstider och f6rdr6ja avg6randen i arenden. Bergsstaten vill ocksa peka pa att 
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konsultationsordningen, utan battre ramar for hur konsultationen ska genomforas och 
utan tidsfrist, skulle kunna anvandas som ett instrument for att f6rhala beslut. 

Avsnitt 5.6 Beslut som strider mot samernas standpunkt 
Bergsstaten tycker att det ar viktigt att det framgar klart och tydligt att syftet med den 
nya lagen om konsultation ar att sakerstalla verkligt samrad och dialog med urfolk och 
att det inte utgor en vetoratt. Bergsstaten instammer i att en samebys, Sametingets eller 
en samisk organisations samtycke till ett beslut efter konsultation inte i nagot fall ska 
vara beroende for beslutets giltighet. Bergsstaten anser inte att det ar forenligt med 
kravet pa opartiskhet och saklighet att tillmata samernas standpunkt storre betydelse i 
forhallande till andra motstaende intressen utifran graden av negativ paverkan som ett 
beslut kan bedomas ha pa samernas kultur och samebyars egendomsratt. Systemet med 
sadana bedomningar kommer att Leda till att rattssakerheten blir ifragasatt, och att 
konsultation uppfattas som en form av vetoratt. 

Avsnitt 5.7 Dokumentation av konsultationen 
Bergsstaten vill framhalla att dokumentationsskyldigheten kommer att utoka 
handlaggningstiden i varje enskilt arende som omfattas av konsultation. 
Dokumentationsskyldigheten tillsammans med kommuniceringsskyldigheten enligt 
f6rvaltningslagen kommer att utoka behovet av skriftvaxling. Viss svarstid maste ocksa 
lamnas till den som kommuniceras att avge eventuella synpunkter. Om konsultationen 
bestar av flera konsultationstillfallen kan det fa till foljd att det utokar den totala 
handlaggningstiden markant i ett arende. 

Avsnitt 6 	Fragor om overklagande och rattsverkan av att det felaktigt inte halls en 
konsultation eller brister vid forfarandet 

Bergsstaten tycker att det ar bra att det inte infors nagon sjalvstandig overklaganderatt 
for samiska foretradare. 

SA som forslaget ar utformat kommer det att overlatas till rattstillampningen att avgora 
vilken rattsverkan underlaten eller bristande konsultation far. Bergsstatens beslut enligt 
minerallagen kan overklagas till allman forvaltningsdomstol, mark- och miljodomstol 
eller regeringen beroende pa vad beslutet galler. Om underlaten eller bristande 
konsultation aberopas som grund for overklagande av ett beslut enligt minerallagen kan 
provningen av overklagandet leda till att overinstansen upphaver och aterforvisar arendet 
till Bergsstaten for ny behandling. Bergsstaten tror att forslaget kan fa foljande 
konsekvenser. Uttrycket sarskild betydelse for det samiska folket som urvalskriterium 
for nar konsultation ska genomforas ar inte tillrackligt tydligt. Det torde vara oundvikligt 
att rattsverkan av underlatenhet att genomfora konsultation kan komma att paverka vid 
bedomningen om ett arende ska omfattas av konsultationsskyldigheten eller ej. Det torde 
ocksa vara oundvikligt att rattsverkan av bristande konsultation kan komma att paverka 
vid bedomningarna om hur en konsultation ska genomforas och nar den kan ayslutas. 
Mojligheten att aberopa underlaten respektive bristande konsultation som grand for ett 
overklagande kan komma att medfora att antalet overklaganden ayseende Bergsstatens 
beslut okar till antalet. 
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Avsnitt 8 	Ikrafttrddande- och overgangsbestdmmelser 
Bergsstaten anser att tidpunkten for ikrafttradandet av den nya lagen b6r senarelaggas. 
De myndigheter och andra akt6rer som ber6rs av den nya reformen beh6ver tid for 
forberedelser. 

Avsnitt 9. 1.1 Behov av informationsinsatser 
Bergsstaten valkomnar informationsinsatser och utbildning for de konsulterande 
myndigheterna med anledning av inf6randet av en konsultationsordning. F6r att sadana 
insatser ska fa nyttoeffekt b6r de hinna genomforas innan konsultationsordningen b6rjar 
tillampas vilket enligt Bergsstatens bed6mning knappast torde vara g6rligt vid ett 
ikrafttradande av den nya lagen den 1 juli 2020. 

Avsnitt 9.1.3 Konsekvenser for mi j6n 
Bergsstaten instammer i vikten av att Sametinget, samebyar och samiska foretradare ges 
m6jlighet att bidra med det samiska perspektivet ayseende natur, milj6, klimat. 
Bergsstaten vill dock betona att gallande minerallagstiftning redan inkluderar 
m6jligheten for det samiska folket att framfora det samiska perspektivet ayseende fragor 
som r6r natur, kultur och klimat inom ramen for tillstandspr6vningen. 

Avsnitt 9.2 Konsekvenser fdr enskilda 
I utkastet till lagradsremiss anges att forslaget r6r regeringen, forvaltningsmyndigheter, 
kommuner, landsting och de samiska foretradarna men bed6ms inte ha nagon direkt 
paverkan pa 6vriga enskilda eller foretag. Bergsstaten instammer inte i denna 
bed6mning. Bergsstaten anser att forslaget kommer att medfora stor paverkan pa 6vriga 
enskilda och foretag som ar ber6rda av ett arende som handlaggs hos Bergsstaten nar 
konsultationsordningen tillampas i arendet. Exempelvis i ett arende som ayser ans6kan 
om bearbetningskoncession dar s6kanden ar ett foretag och det firms ett antal fastighets-
och 6vriga kanda sakagare som ber6rs av ans6kan. Fragan om lampligheten av 
markanvandningen vid en ans6kan om bearbetningskoncession ska alltid behandlas 
genom ett obligatoriskt samrad med lansstyrelsen i det eller de lan dar 
koncessionsomradet ligger. Sa som forslaget ar utformat ska samordning ske mellan 
samradsf6rfarandet enligt minerallagen och konsultationen enligt den nya lagen om 
konsultationsskyldighet bedbms foreligga. Bergsstaten vill framhalla att i ett sadant 
arende, trots samordning, sa kommer konsultationsskyldigheten att medfora ut6kad 
handlaggningstid. Den ut6kade handlaggningstiden kan exempelvis medfora paverkan 
pa s6kanden genom ekonomiska konsekvenser, investeringsviljan hos finansiarer samt 
osakerhet r6rande verksamhetsplaneringen inom bolaget. For ber6rda fastighets- och 
6vriga sakagare innebar den ut6kade handlaggningstiden ovisshet under langre tid om 
vilket beslut som kommer att meddelas och effekterna av ett eventuellt beviljande av den 
s6kta koncessionen. 

Konsultationsordningen, nar den aktualiseras, kan enligt Bergsstatens bed6mning 
medfora en kontroversiell fraga att hantera vid pr6vningen av ett tillstand enligt 
minerallagen. Det Bergsstaten befarar ar att konsultationsordningen kan uppfattas som 
ett instrument som skapar obalans mellan de som ar ber6rda av ans6kan i egenskap av 
sak- och fastighetsagare. Det faktum att nagon inom sakagarkretsen i ett arende ges mer 
utrymme att fa framfora sina standpunkter kan Leda till att rattssakerheten ifragasatts. 
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Avsnitt 9.3.2 Statliga forvaltningsmyndigheter 
Bergsstaten delar inte bedomningen att foljderna av konsultationsordningen for de 
statliga forvaltningsmyndighetema blir begransade. For Bergsstatens del kommer 
forslaget att medfora langre handlaggningstider for arenden dar konsultationsordningen 
tillampas med foljdeffekten att det tar tid fran andra arenden sour darmed ocksa far en 
utokad handlaggningstid. Konsultationsordningen och dokumentationskravet av 
konsultationen medfor okad administration och hogre arbetsbelastning och darigenom 
behov av okade personalresurser och darmed okade kostnader for Bergsstaten. 

Avsnitt 9.5.1 Sametinget 
I utkastet till lagradsremissen angel att Sametinget ar den myndighet sour i st6rst 
utstrackning paverkas av forslaget och darmed far en okad arbetsbelastning vilket 
medfor att Sametinget maste f6rstarkas med nya arsarbetskrafter. Bergsstaten har i vissa 
arenden sour handlaggs vid myndigheten en skyldighet att bereda Sametinget mojlighet 
att yttra sig, t ex vid ansokningar om undersokningstillstand nar det sokta omradet beror 
renskotsel. Bergsstaten vill upplysa om att de yttranden sour Sametinget avger i arenden 
sour ayser unders6kningstillstand ar av standardiserad karaktar. Bergsstaten vill mot 
bakgrund av detta lyfta fragan om vikten av att det finns resurser for Sametinget att delta 
i konsultationer enligt den nya lagstiftningen. Syftet med konsultationsordningen, att 
framja det samiska folkets inflytande over sina angelagenheter, kan endast uppfyllas om 
den sour utses sour foretradare for det samiska folket har tillrackliga resurser for att delta 
effektivt i konsultationen. 

Avsnitt 10 Konsultationsordningen ska foljas upp och utvdrderas 
Bergsstaten vill framhalla vikten av att det sker en utvardering av 
konsultationsordningen och effekterna av tillampningen av den nya lagen. Bergsstaten 
har i detta remissvar framfort att Bergsstaten bor undantas fran 
konsultationsskyldigheten. Om Bergsstaten inte undantas fran konsultationsskyldigheten 
ar det viktigt att effekterna av tillampningen konsultationsordningen i 
minerallagsarenden blir foremal for en utvardering. Vid en utvardering bor sarskilt 
effekterna av tillampningen av konsultationsordningen i arenden sour ayser 
bearbetningskoncession analyseras och da sett i jamforelse med utfallet av 
samradsforfarandet enligt 8 kap 1 § minerallagen innan den samradsprocessen blev 
samordnad med konsultationsordningen. En utvardering bor sjalvklart omfatta paverkan 
pa Bergsstatens handlaggningstider och myndighetens merkostnader. Vidare bor 
underlatenhet att tillampa konsultationsordningen eller brister vid tillampningen av den 
nya lagen och vilken effekt detta far vid overklaganden foljas upp. 

Avsnitt 11 	Forfattningskommentar 
Bergsstaten anser att det behovs en oversyn av 7 och 8 §§. Enligt 7 § forsta stycket ska 
Sametinget konsulteras i ett arende som foretradare for det samiska folket. Bergsstaten 
anser att det bor fortydligas i 7 § forsta stycket i vilka typer av arenden Sametinget ska 
konsulteras. Forvisso anges det i 8 § att konsultationsskyldigheten ayser arenden som 
kan fa sarskild betydelse for de samerna, men det firms inte nagon hanvisning i 7 § till 8 
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Beslut i detta arende har fattats av bergmastare Asa Persson efter foredragning av 
juristen Elinor Alfredsson. 

Elinor Alfredsson 
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