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Medlemslandene i EWA
Den europeiske vannforeningen EWA 
har nå en svært god forankring i Europa. 
Kartet viser med mørk blå farge hvilke 
land som er med. Siden sist er Russland 
blitt nytt nasjonalt medlem gjennom 
”The Russian Water Association” – RWA. 
Dette er en nystiftet (2009) foreningen 
som bla dekker offentlige og private 
vannselskaper som dekker 90 % av det 
russiske vannmarkedet. At vår nabo 
Russland er blitt EWA-medlem er verd å 
merke seg. 

Den oppmerksomme kartleser vil se 
at Sverige ikke er medlem. Sverige var 
svært aktive tidlig i EWAs historie, og 
det arbeides for å få Sverige med igjen 
gjennom Foreningen for Vatten og/eller 
Swedish Water House. 

I noen av landene er det ikke nasjo-
nale vannforeninger som kan gå inn i 
EWA. Dette er tilfelle for Polens og Italias 
vedkommende. 

Alt i alt; EWA er ikke bare en euro-
peisk forening i navnet, men også i gavnet!

Viktige arrangementer
EWA er ansvarlig for to faste faglige ar-
rangementer: den årlige ”Brüsselkonfe-
ransen” og EWA-seminaret knyttet til 
miljøteknologimessen IFAT i München.

”Brüssel-konferansen” arrangeres for 
7. gang den 25. oktober med tittelen 
 ”Effective Urban Waste Water Treatment 
– a key prerequisite for successful imple
mentation of the Water Framework Direc
 tive". Avløpsdirektivet er 20 år i år, og 
seminaret vil spesielt fokusere på avløps-
direktivets betydning som et sentralt 
 virkemiddel for å nå målene i EUs vann-
direktiv. Seminaret støttes og arrangeres 
i samarbeid med EU-kommisjonen. 

EWA har siden startet vært knyttet til 
miljøteknologimessen IFAT i München 
som i mange år ble arrangert hvert 3. år. 
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EWA arrangerer fast et fagseminar 
 knyttet til messen. IFAT har over årene 
 utviklet seg til å bli verdens største miljø-
teknologimesse; den arrangeres nå hvert 
2 år. Messen arrangeres i München neste 
gang 7.-11. mai 2012, og det tilhørende 

internasjonale EWA-seminaret ”Sustain
able Water – Management – New solutions 
for new problems” går av stabelen 8.-9. mai. 

Her skulle det vært fint om norske 
fagmiljøer kunne markere seg sterkere 
både med foredrag og deltakelse! 
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Sentrale og interessante fremgår av 
overskriftene på sesjonene: 
• Session 1: Water supply and infra-

structure – the impact of demograp-
hic changes on urban wastewater 
systems 

• Session 2: Energy efficiency of waste-
water treatment plants – improved 
design and operation 

• Session 3: Wastewater treatment 
technologies for improved effluent 
quality 

• Session 4: Advances in remote moni-
toring and analysis of water and was-
tewater 

Se www.ewaonline.no for program for 
Brüsselkonferansen og “call for ab-
stracts” for EWA-seminaret på IFAT i 
2012.

Invitasjon til nettverk
Det er en åpen invitasjon til å engasjere 
seg i et nettverk av eksperter og kontakt-
personer som er interessert i aktivitetene 
knyttet til vanndirektivet. Eksperter etter-
lyses som kan representere EWA i arbeids-
grupper, fagpersoner med generelt god 
innsikt eller kun en kontaktperson for 
temaet. Arbeidgruppene/tema under 
koordineringsgruppen for vanndirekti-
vets gjennomføring er: Økologisk status, 
rapprotering til EEA, Flom, Grunnvann, 
”Chemical aspects”, Klimaendringer og 
vann, Jordbruk og vann og Vannmangel 
og tørke. 

Vi minner som vanlig til slutt om 
EWA Newsletter som utgis hver måned. 
Dette er tilgjengelig for alle interesserte 
gratis. Anbefales! Du kan registrere deg 
for å motta EWAs Newsletter på EWAs 
hjemmeside, www.ewaonline.de.


