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NYTT fra EWA
Et styrket EWA med eget kontor i
Brussel
gir
Vannforeningens
medlemmer nye muligheter til å
påvirke europeisk vannpolitikk og
vannforvaltning
Nytt fra EWA kan godt innledes med
en påminnelse om hva EWA er og står
for. European Water Association,
stiftet i juni 1981, er en europeisk
vannforening
for
nasjonale
vannforeninger i medlemslandene.
Kjerneaktivitetene likner på de Norsk
vannforening utøver her hjemme.
Formålet er bla å bidra til
kunnskapsutveksling og kunnskapsformidling på vannområdet. Dette
skjer bla ved å arrangere kurs og
konferanser oftest i samarbeide med
de nasjonale foreningene og
internasjonale vannforeninger som
IWA
(International
Water
Association). 25 land er nå medlem av
EWA; Ukraina er det siste nye
medlemmet. Gjennom sine medlemsorganisasjoner og bedriftsmedlemmer
representerer EWA mer enn 55 000
vanneksperter.
En helt sentral målsetting for EWA
de siste årene vært å influere på
europeisk vannforvaltning gjennom å
bygge opp kontakter og nettverk med
EU kommisjonen. Og på dette område
har det skjedd mye.
EWAs sekretariat ligger i Tyskland
i Hennef (like ved Bonn) og er fysisk
lagt til den tyske vannforeningen –
DWA. (Deutsche Vereinigung für
Wasserwirtschaft, Abwasser und
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Abfall e.V). Men europeisk vannforvaltning gjennom bl.a. Vanndirektivet utvikles i Brüssel. Og skal
EWA ha mulighet for å komme i
inngrep med europeisk vannforvaltning i praktisk arbeid er Brüssel
stedet. EWA har åpnet kontor i
Brüssel og EWAs representant har
vært på plass siden september i fjor.
Etableringen av kontoret i Brüssel
har vært muliggjort ved at EWA har
mottatt en langsiktig støtte fra EU
kommisjonen (LIFE+ grant). Støtten
har muliggjort en betydelig økning i
aktiviteten i EWA; herunder en
styrking av sekretariatsfunksjoner. De
nasjonale foreningene vil også kunne
merke og dra nytte av økt EWAaktivitet på flere områder.
Kontoret i Brussel og EWA s
representasjon gir muligheter for
løpende tilgang til EU kommisjonen,
til å følge med og rapportere til
medlemsorganisasjonene
om
utviklingen i europeisk vannpolitikk.
For tiden står utviklingen i
Vanndirektivet sentralt. Kontoret er
etter avtale tilgjengelig for å arrangere
møter.
EWA har status som offisiell NGO i
EU. Dette betyr adgang til å delta i
utforming av relevante direktiver;
f.eks. er EWA tilstede på møter i SCG
(Strategic Coordination Group) og i
andre faggrupper knyttet til CIS
(Coordinated
Implementation
Strategy). CIS er EUs vannfaglige
system som gir råd knyttet til
gjennomføringen av vanndirektivet.
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Det er muligheter gjennom EWA til å
få direkte innblikk i og innflytelse på
viktig kommende regelverk utenom
de kanaler offentlig forvaltning
representerer. Det er etablert
arbeidsgrupper på fagområdene
klimatilpasning, grunnvann, flom,
vanndirektivet/vannkraft, vanndirektivet/transport m.m. I flere av disse
gruppen sitter representanter for norsk
vannforvaltning, men NGO-er som
EWA er invitert med i gruppene.
EWA har gjennom EU-støtten
mulighet for å betale direkte utgifter
(reise, opphold) til EWAs representanter i gruppen. Dette vil også gjelde
interesserte blant Vannforeningens
medlemmer!
EWA holder årlig en såkalt
”Brussels Conference” i begynnelsen
av november hvert år. Fjorårets tema
var knyttet til Vanndirektivet og
økonomiske analyser. Årets konferanse, som arrangeres 6. november,
har temaet Vanndirektivet og
flomdirektivet.
Denne
årlige
konferansen arrangeres i samarbeid
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med EU-kommisjonen og gir
oppdatering av det siste på
vannpolicyfronten i Europa med
nøkkelpersoner fra vannforvaltningen
i EU-kommisjonen som foredragsholdere.
Ny president i EWA fra mai i år er
franskmannen
Jean
Philippe
Torterotot fra CEMAGREF; den
sentrale franske aktør innen anvendt
ferskvannsforskning. Han har bla vært
en viktig person i etableringen av the
Eurpopean Water Supply and
Sanitation Technology Platform som
er vel kjent i VA-miljøene i Norge.
EWA utgir et månedlig EWA
Newsletter. Dette er tilgjengelig for
alle interesserte gratis. Du kan
registrere deg for å motta EWAs
Newsletter på EWAs hjemmeside.
Sjekk
EWAs
hjemmeside:
www.ewa.oneline.de og hold deg
oppdatert på aktivitetene!
Haakon Thaulow, Norsk medlem av
EWAs råd
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