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Till Havs- och vattenmyndigheten

Yttrande gällande vägledning om förlängd tidsfrist och Mindre Stränga
Kvalitetskrav. Dnr 02248–2022

Arbetets museum och ArbetSam anser att vägledningen tydligt måste ta hänsyn till följande:
•

•
•
•

Att de vattenförekomster där undantag beslutats uppfyller de krav som följer av
vattenförvaltningsförordningen och därmed av vattendirektivet men att strängare krav inte
ska tillämpas,
Vi motsäger inte att dokumentationen av undantag sker enligt de rapporteringskrav som
ställs på Sverige av EU-kommissionen,
Vi instämmer givetvis i att tillämpningen av undantag sker på ett likvärdigt sätt över hela
landet, samt att,
Det är viktigt att säkerställa tydliggörandet av de grunder med vilka undantagen har
beslutats.

Vägledningens huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna samt länsstyrelsernas
beredningssekretariat. Vattenmyndigheterna beslutar om undantag och länsstyrelserna tar fram
underlag för besluten. Det är därför av största vikt att resursfördelningen på länsstyrelserna ses över
som gör det möjligt att ta fram ett fullgott och jämbördigt material om natur och kulturmiljön som
genom detta blir ett viktigt underlag från berörda länsstyrelser till vattenmyndigheterna och övriga
beslutsorgan.
I vattenlandskapet finns även andra aspekter förutom natur och kulturmiljön att ta hänsyn till som
handlar om människan välbefinnande. Det är exempelvis det sociala perspektivet som till stor del
handlar om kvalitativt boende och viktiga rekreationsvärden. Se rad 225–226 ”Det medför att
kulturmiljöns sociala eller samhällsekonomiska betydelse inte fångas in av kriterierna, och kan
behöva bedömas och beskrivas separat.” (Kriterier kulturmiljö KMV och MSK remiss juli 2022)

Om Arbetets museum och ArbetSam
Arbetets museum har i uppdrag att dokumentera industrisamhällets historia. Vi har ett särskilt ansvar
för att stötta landets 1 500 arbetslivsmuseer. Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) samlar
över 600 av dessa arbetslivsmuseer från hela landet. Vi ingår i Vattenhistoriskt Nätverk som består av
tio nationella organisationer som arbetar för att de sociala och kulturhistoriska frågorna ska beaktas i
vattenfrågan.
Arbetslivsmuseerna utgör en viktig del av de natur- och kulturmiljöer som finns utmed våra vattendrag.
Av landets alla arbetslivsmuseer har vi identifierat 200 arbetslivsmuseer vid vatten som kommer att
påverkas av förändringar genom den nya vattenlagstiftningen.
Arbetslivsmuseerna förvaltas till stor del av ideellt engagerade människor som har specialkunskaper
av den specifika historien. Under knappa ekonomiska resurser görs ett ovärderligt arbete i
civilsamhället.
Arbetslivsmuseerna är också platser för lärande och inhämtande av kunskap. Här finns berättelser om
1900-talets sociala historia, tekniska historia, ekonomiska historia och mycket mer. Här finns oftast
möjlighet till att ta, känna, lyssna och lukta på föremålen till skillnad från museer med föremål i
montrar eller bakom avspärrningar.
Arbetslivsmuseerna är också mycket viktiga ur ett besöksnäringsperspektiv och kan i många fall vara
den bidragande orsaken till att besökarna åker till just detta område. Arbetslivsmuseerna utgör en
viktig del i den växande besöksnäringen inte minst på mindre orter och på landsbygden.
Arbetslivsmuseerna är en del av en landsomfattande gräsrotsrörelse i civilsamhället. Vi har dem att
tacka för ett omfattande arbete och stort engagemang. Vi behöver värna den unika resurs som
arbetslivsmuseerna är för orten, skolan och besöksnäringen i kommuner och regioner och för att hela
landet ska leva.
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