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Uttalelse til Bø kommunes arealplan 201 7 - 2028
Sikring av sami s k natu r og kulturgrunnlag i planlegginga

Bø er en av kommunene i Vesterålen som har hatt en rikholdig samisk
bosetningshistorie jf. tekster fra Johan Borgos i Samisk historie i Vesterålen; «De er
her ennå» (1999). Det er potensial for samiske kulturminner som ikke er registrert i
kommunen. Sametinget oppfordrer kommunen å ivareta samiske kulturminner og
kulturmiljø i det fremtidige planarbeidet. Både gjennom kartlegging og sikring av
eksisterende kulturminner, og at potensielle kulturminner ivaretas. Henviser her til plan
og bygningslovens ”Veileder til kulturminner, kulturmiljø og landskap” (på
Riksantikvarens sider, www.askeladden.re.no).
Vi minner om at kommuner i sitt planarbeid skal sikre naturgrunnlaget for samisk kultur,
næringsutøvelse og samfunnsliv, jamfør Lov om planlegging og byggesaksbehandling
(Plan- og bygningsloven.LOV-2008-06-27-71, § 3-1). Sametingets planveileder
konkretiserer dette. Veilederen finnes på: https://sametinget.no/Tjenester/Miljoe-arealog-kulturvern
Ivaretakelse av samisk natur og kulturgrunnlag er også er et ansvar for Bø kommune.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) viser og så til
dette, særskilt under temaet «Bærekraftig areal og samfunnsutvikling»

Vi minner om at godkjenning av tiltak med hensyn til samiske kulturminner kan gjøres
fra sak til sak, gjennom godkjent reguleringsplan, eller i kommuneplanens arealdel, jf
Kulturminneloven §§ 3, 8 og 9. l forbindelse med utarbeidelse av planer i henhold til
Plan- og bygningsloven, vil vi presisere at forholdet til kulturminner ikke blir endelig
avklart ved en oppfyllelse av utredningsplikten i henhold til FOR 2009-06-26 NR 855:
Forskrift om konsekvensutredninger, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2 andre ledd.

Sametinget har forvaltningsansvar for samiske kulturminner og kan bidra om det skulle
være spørsmål om oppfølging og dokumentasjon av samiske kulturminner.
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