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Støtten fra EU-kommisjonen har løftet
aktivitetsnivået i EWA opp til et nytt
nivå. ”De nasjonale
vannforeningenes
Members edition
vannforening” viser resultater, og tilbudet
til medlemmene – Vann
foreningens
medlemmer – blir stadig bedre. Ny årbok
2010/2011, ”EWA Water Manifesto”, og
Brüssel
konferansen 6. november om
forvaltningsplanene i vanndirektivet er
aktuelle eksempler. Vannforeningens
medlemmer har gjennom EWA mulig
heter til å arbeide tett inn mot akti
vitetene knyttet til gjennomføringen av
vanndirektivet.

EWAs årbok 2010/2011 inneholder for
uten nøkkelopplysninger om EWA og
dets 25 medlemsorganisasjonene og 21
bedriftsmedlemmer, intervjuer med
nøkkel
personer i EU-kommisjonen,
Europaparlamentet og leder i EWAs

Brüsselkontor, samt artikler som fokuse
rer på flom, klimaendringer og avløps
rensing. Den pågående gjennomføringen
av vanndirektivet er en rød tråd, noe
som understreker EWA sterke fokus på
europeisk vannpolitikk og foreningens
gode inngrep med kommisjonen.
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”EWA Water Manifesto 2010” er nylig
ferdigstilt. ”Manifesto” kan vel best over
settes med opprop. På 8 temaområder
relatert til vann gis korte problembeskri
velser og på hvert område oppfordringer
om konkret handling oftest rettet mot
EU-kommisjonen. Temaområdene er:
klimatilpasning, gjennomføringen av
vanndirektivet, ekstremflommer, bære
kraftig infrastruktur for vannforsyning
og avløp, vannrelatert arealplanlegging,
avløps-/kloakkslam, koordinering mellom
vanndirektivet og ”REACH”-systemet
når det gjelder prioriterte miljøgifter,
samt vannmiljø og biodiversitet.
EWAs Brüsselkonferanse arrangeres
hvert år i begynnelsen av november, i sam
arbeid med og støttet av EU-kommisjonen.
Årets konferanse ble holdt 6. november og
fokuserte på forvaltningsplanene i vann
direktivet: ”Implementing the River Basin
Management Plan. State of Reporting
and Expectation”. 6 deltok fra Norge.
Forvaltningsplanene for 1. planleg
gingsrunde hadde frist for innlevering til
kommisjonen i mars 2010. Dette er pla
nene med tiltak som når de er gjennom
ført skal bevirke at målene om god øko
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logisk status/godt økologisk potensial
innen 2015 blir nådd. Det knyttet seg
stor spenning til hovedinnlegget fra
kommisjonen (Dr. Jorge Rodrigues
Romero, DG Environment) om status og
innhold i forvaltningsplanene. Som ven
tet var det stor variasjon i planene både
hva fremdrift, omfang, innretning og
kvalitet angikk. Et enormt materiale blir
nå gjennomgått og en omfattende vurde
ring med bredt europeisk engasjement er
på gang. 16 land har formelt vedtatt sine
planer, 3 land har ferdige planer som
venter på behandling og 8 land ligger etter.
(Norge har som kjent behandlet sine for
valtningsplaner fra de 29 prøveområdene
i vannregionene i regjeringen i juni).
Et enormt arbeid er nedlagt og gjen
nomføring av tiltak er mange steder
kommet godt i gang, men kommisjonen
har forestålig nok ikke full oversikt ennå.
En viktig og omfattende behandling
gjenstår før en samlet rapport i kan legges
frem for kommisjonen og senere Europa
parlamentet. Romero gikk gjennom en
rekke tema i planene og fokuserte på
flaskehalser, bla behandlingen av sterkt
modifiserte vannforekomster. Her under
streket han betydningen av å finne god
balanse mellom behovet for ny fornybar
energi (vannkraft) og vannmiljøet. Vi
fikk videre eksempler på forvaltnings
planer samt temaanalyser på tvers av
planene. (prosesser for medvirkning,
jordbruk, fiskeøkologi, kosteffektivitet
m.m.) Jordbruket ventes å bli en nøkkel
sektor når det gjelder tiltak for nå vann
kvalitetsmålene.
Av særlig interesse for Norge var inn
trykket av en mye sterkere samordning i
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alperegionen mellom vanndirektivet og
vannkraft enn det legges opp til i Norge.
(jfr. NVEs forslag til retningslinjer for
vilkårsendringer i vannkraftkonsesjoner).
Oppsummert fra EU-kommisjonen:
Svært mye har skjedd, men det er langt
igjen. Det er ikke tvil om at finanskrisen
og budsjettunderskuddene i Europa er
en flaskehals. Det kreves politisk fokus
og vilje for å få gjennomført tiltakene i
forvaltningsplanene!
Foredragene er lagt ut på EWAs
hjemmeside: www.ewaonline.de.
Det er nylig kommet en invitasjon til
å etablere et nettverk av eksperter og
kontaktpersoner som er interessert i
aktivitetene knyttet til vanndirektivet. Vi
etterlyser ekspert som kan representere
EWA i arbeidsgrupper, fagpersoner med
generelt god innsikt eller kun en kontakt
person for temaet. Arbeidgruppene/
tema under koordineringsgruppen for
vanndirektivets gjennomføring er: Øko
logisk status, rapprotering til EEA, Flom,
Grunnvann, ”Chemical aspects”, Klima
endringer og vann, Jordbruk og vann og
Vannmangel og tørke.
Her er mulighetene for å påvirke og
være med utenom de formelle og eta
blerte apparatet i den offentlige vannfor
valtningen. Ta kontakt!
Vi minner til slutt om EWA Newsletter
som utgis hver måned. Dette er tilgjen
gelig for alle interesserte gratis. Anbefales!
Du kan registrere deg for å motta EWAs
Newsletter på EWAs hjemmeside.
Haakon Thaulow,
haakon.thaulow@niva.no,
Norsk medlem av EWAs Council (Råd)
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