Yttrande
Datum

Boverket
Myndigheten

2017-01-22

Diarienummer

3.1.2

Ert diarienummer

5.3.62016-120,
5.3.62016-121,
5.3.62016-1533

för samhallsplanering,

byggande

446112016

och boende

Sametinget
Box 90
981 22 Giron/Kiruna

Remiss angående Sametingets förslag till områden av
riksintresse för rennäringen
Sametinget har översänt remiss på forslag till områden av riksintresse for rennäringen enligt 2 § Förordning (1998:896) om hushållning av mark- och vattenområden m.m. som rör samebyar i Norrlands län. Boverkets uppgift som
samrådspart är framförallt att bedöma de kriterier som kan vara lämpliga att ha
som utgångspunkt när nya områden av riksintresse pekas ut.
Enligt Sametinget består riksintressena av så kallade kärnområden och strategiska områden, de senare i form av svåra passager och tlyttleder med tillhörande rastbeten. Kärnområden och strategiska områden pekas ut geografiskt.
Utöver dessa områden finns också så kallade "funktionella samband". Dessa
pekas dock inte ut som riksintresseanspråk i remissen, men det anges att funktionella samband kan komma att bli riksintresseanspråk vid en framtida tillståndsprövning eller MKB. I materialet exemplifieras ett funktionellt samband
som den ackumulerade påverkan på riksintresset.
För att riksintressen ska kunna beaktas och tillvaratas i fysisk planering och
prövning är det avgörande att områden av riksintresse, oavsett intresse, är avgränsade geografiskt och har tydliga värdebeskrivningar. Tydlighet skapar
större förståelse hos de som ska tillämpa systemet och borde därmed gynna
riksintressena. Att eventuella riksintresseanspråk i form av funktionella samband kan tillkomma i ett senare skede, utan att dessa redovisas i forväg bidrar
inte till ökad tydlighet. Det skapar snarare större osäkerhet for omvärlden. Boverket menar att Sametinget antingen bör ta bort funktionella samband som
riksintressen eller peka ut det geografiskt.
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När det gäller de utpekade kämområdena och strategiska områdena är det berörd länsstyrelse som har sakkunskap att lämna synpunkter.
I detta ärende har enhetschef Sofie Adolfsson Jörby beslutat. Utredare Ulrika
Åkerlund har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också expert Bengt Larsen deltagit.
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