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EWA – Et europeisk vannforum

Av Harsha Ratnaweera
Norsk representant i IWA

Professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

European Water Association (EWA) ble etablert 
i 1981 for å skape et forum for diskusjon av sen-
trale tekniske og politiske spørsmål innen vann 
som berører den voksende europeiske regionen. 
Dette gjøres gjennom konferanser, workshops, 
møter og spesielle arbeidsgrupper av eksperter. 
EWA informerer sine medlemmer om utviklin-
gen av EUs lovgivning og standardisering, og 
søker å påvirke utformingen når det er aktuelt. 
EWA har tett kontakt med EU-kommisjonen 
(DG Environment), European Committee for 
Standardization (CEN), Det europeiske miljø-
byrå (EEA) og Europaparlamentet.

Norsk vannforening representerer Norge i 
EWA. I fjor lansert EWA sin nye webside www.
ewa-online.eu sammen med en ny logo. På web-
sidene finner du nyttig informasjon om EUs 
lovgivning, erfaringsbank fra medlemsland 
m.m.

Ny lov om anbud: Ikke bare 
laveste pris lenger
Denne gangen ønsker vi å informere VA-Norge 
om en ny lovgivning om offentlige anskaffelser 
og konsesjonskontrakter som ble vedtatt i januar 
2014 som kan ha stor betydning ved valg av leve-
randører og produkter. Det vil sikre bedre kvalitet 
og valuta for pengene når offentlige myndigheter 
kjøper eller leaser anlegg, varer eller tjenester. 
Det vil også gjøre det enklere for små og mel-

lomstore bedrifter til å levere anbud og inklude-
rer tøffere bestemmelser om underleveranser. 
EU-standarder på konsesjonskontrakter blir revi-
dert for å øke rettferdig konkurranse og sikre best 
valuta for pengene ved å innføre nye tildelings-
kriterier som legger mer vekt på miljøhensyn, 
sosiale forhold og innovasjon. Dette er i motset-
ning til tildelingskrav basert på minst pris som 
utelukker mange norske leverandører med kva-
litets- og innovative produkter, som ligger an til 
å bli dyrere i anskaffelse men som gir bedre av -
kastning over tid. 

Det nye kriteriet heter det «økonomisk mest 
fordelaktige tilbudet» (Most Economically 
Advantageous Tender – MEAT). Offentlige 
myndigheter vil kunne legge mer vekt på kvali-
tet, miljøhensyn, sosiale aspekter og/eller inno-
vasjon og samtidig ta hensyn til prisen og 
levetids-kostnadene ved det som er anskaffet. 
“De nye kriteriene vil sette en stopper for dikta-
turet til «laveste pris» og nok en gang gjøre kva-
liteten den sentrale aktøren.»

Større muligheter for innovasjon
Det nye “Innovasjonspartnerskapet” vil tillate 
offentlige myndigheter å hente inn anbud for å 
løse et bestemt problem uten låse seg til en løs-
ning på forhånd, og dermed skape et rom for 
oppdragsgiver og tilbyder å komme med innova-
tive løsninger.
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Skjerping av regler om 
underleveranser
For å bekjempe sosial dumping og sikre at arbei-
dernes rettigheter blir respektert, vil de nye 
lovene omfatte regler om underleveranser og tøf-
fere bestemmelser om “unormalt lave bud”. 
Entreprenører som ikke overholder EUs arbeids-
lover kan utelukkes fra budgivning.

Implementeringsfrist to år
EU land er forpliktet å implementere reglen i sine 
nasjonale regelverk senest innen 2 år fra vedtaks-
dato. Vi regner med at norske myndigheter også 
vil inkludere dette i sine regelverk.

Konferanse for Europeiske VA-
profesjonelle: EUC 2014 i Oslo
Personale fra renseanlegg og ledningsnett repre-
senterer det største enkeltmedlemskap segmentet 
i IWA, med en konsentrasjon av medlemmene i 
den europeiske regionen. Av den grunn organi-
seres IWA European Utility Conference (EUC) 

hvert år, som har som mål å bringe sammen fag-
folk fra hele regionen for å bygge nettverk og 
diskutere problemstillinger knyttet til vann og 
avløpsanleggenes strategi, politikk og forvalt-
ning. I 2014 holdes konferansen i Oslo 18.-20. 
mai der EWA, EURAU og Oslo VAV er med-
arrangører. Programmet og påmelding finnes 
gjennom www.iwa-euc2014.org.

IFAT – verdens største VA-messe: 
Norsk stand og gratis inngang
IFAT i 2012 hadde nesten 3 000 utstillere fra 54 
land og 125 000 besøkende. I år holdes IFAT 5.-9. 
mai i München, og vi regner med at mange fra 
VA-Norge skal delta. Innovasjon Norge m.fl. 
arbeider med et initiativ for å etablere en norsk 
stand og hvis du er interessert, vennligst ta kon-
takt med Arne.Borgersen@innovasjonnorge.no.

EWA har skaffet oss gratis inngangsbilletter 
til IFAT messen. Ta gjerne kontakt med under-
tegnede dersom du er interessert i å få disse bil-
lettene.


