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NYTT fra EWa

Økt aktivitet har vært mulig gjennom 
vedvarende støtte fra EU-kommisjonen. 
EWA har etablert seg som en aktiv NGO 
i europeisk vannpolitikk bla ved hjelp 
av kontoret i Brüssel. Vannforeningens 
medlemmer har gjennom EWA mulig-
heter til å arbeide tett inn mot utviklingen 
av vanndirektivet. 

Kort repetisjon: EWA - European Water 
Association er den europeiske vannfore-
ning for de nasjonale vannforeninger i 
medlemslandene. Kjerneaktivitetene  likner 
på de Norsk vannforening utøver her 
hjemme - kunnskapsutveksling og for-
midling på vannområdet ved arrange-
ment av kurs og konferanser. Dette skjer 
oftest i samarbeid med de nasjonale 
 foreningene og internasjonale vannfore-
ninger som IWA (International Water 
Association).

Innretningen mot å styrke og påvirke 
europeisk vannforvaltning gjennom å 
agere som en aktiv NGO mot EU-kom-
misjonen har høy prioritet. Brüssel-

kontoret åpnet i september i 2008. EWAs 
sek retariat ligger i Tyskland knyttet 
 fysisk til den tyske vannforeningen. Skal 
EWA ha mulighet for å komme i inngrep 
med europeisk vannforvaltning må man 
være til stede i Brussel. Og kontoret i 
Brussel gir muligheter for løpende til-
gang til EU kommisjonen, til å følge med 
og rapportere til medlemsorganisasjo-
nene om utviklingen i europeisk vann-
politikk. 

Vanndirektivsarbeidet står sentralt i 
vannforvaltningen i EU. Når dette skrives 
er godkjenningen av de første 29 “prøve-
forvaltningsplanene” i Norge like rundt 
hjørnet. Som kjent er vi formelt 6 år etter 
resten av Europa i implementeringen av 
vanndirektivet.

EUs vurdering av alle forvaltnings-
planene krever store ressurser. Så mange 
som 170 planer skal under lupen i for-
hold til vedtatte kriterier. Det er kommet 
klare meldinger fra EU: Direktivet slik 
det foreligger er referansen. Det er ikke 
aktuelt å endre selve direktivet.

Nytt fra 

EWA i god utvikling!

Haakon Thaulow

haakon.thaulow@niva.no
Norsk medlem av EWAs Council (Råd)  
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Kommisjonene ønsker gode faglige 
innspill. EWAs innfallsport er arbeids-
gruppene i CIS arbeidet (Common Im-
plementation Strategy). CIS organiserin-
gen er fornyet og EWA har bedt om inn-
spill til ressurspersoner som kan tenke 
seg å bidra i tre nye arbeidsgrupper:  

1) Biodiversitet, 
2) Økonomi, 
3) Samvirke forskning - politikk. 

Ta gjerne kontakt med undertegnede for 
nærmere informasjon!    

EWA holder årlig en såkalt ” Brüssels 
Conference ” i begynnelsen av november 
hvert år. Konferansen arrangeres i sam-
arbeid med EU-kommisjonen og gir 
oppdatering av det siste på vannpolicy-
fronten i Europa. Her møter nøkkelper-
soner fra vannforvaltningen i EU-kom-
misjonen som foredragsholdere. Årets 

konferanse holdes 5. november og tema 
er, - ikke uventet - forvaltningsplanene: 
”Implementing the River Basin Management 
Plans: State of reporting and expectations”

Som vanlig er også EWA til stede un-
der IFAT miljøteknologimesse i München 
som nå arrangeres med to og ikke tre års 
mellomrom. EWAs International Sym-
posium “Sustainable Water Management: 
New Strategies, Technologies and Innova-
tive Solutions”, vil bli holdt under IFAT 
messen 14.-15. september 2010. IFAT- 
messen er vel nå regnet som den største 
miljøteknologimessen.

EWA utgir et månedlig EWA News-
letter.  Dette er tilgjengelig for alle inter-
esserte gratis. Nyhetsbrevet anbefales!  
Du kan registrere deg for å motta EWAs 
Newsletter på EWAs hjemmeside: www.
ewa.oneline.de. På EWAs hjemmeside 
finner du også nærmere informasjon om 
Brüsselkonferansen i november.


