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Norsk representant i IWA

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

European Water Association (EWA) ble etab
lert i 1981 for å skape et diskusjonsforum for 
sentrale tekniske og politiske spørsmål innen 
vann som berører den voksende euro peiske 
regionen. Dette gjøres av eksperter gjen nom 
konferanser, workshops, møter og spesielle 
arbeids grupper. EWA informerer sine medlem
mer om utviklingen av EUs lovgivning og 
standardisering, og søker å påvirke utfor mingen 
når det er aktuelt. EWA har tett kontakt med 
EUkommisjonen (DG Environ ment), European 
Committee for Standardization (CEN), Det 
euro peiske miljøbyrå (EEA) og Europaparla
mentet.

Den norske vannforeningen representerer Norge 
i EWA. I fjor lansert EWA sin nye nettside www.
ewa-online.eu sammen med ny logo. På nett-
sidene ligger det nyttig informasjon om EUs lov-
givning, erfaringsbank fra medlemsland m.m.

Vedtektsendringer åpner 
bedriftsmedlemskap
Medlemskap i EWA har hittil vært begrenset til 
nasjonale foreninger, men fra nå av er det mulig 
for renseanlegg, konsulenter og FoU institusjoner 
å søke om bedriftsmedlemskap, for 875 Euro/år, 
noe som er et vesentlig lavere beløp sammenlignet 
med hva de nasjonale organisasjonsmedlemmene 
betaler (1100-13300 Euro). Medlems fordelene 

dette gir er listet opp i http://www.ewa-online.eu/
value-of-partner-membership.html. Noen viktige 
fordeler er at det gir mulighet for å utvikle kon-
takter med EU-kommisjonen og Det europeiske 
miljøbyrå samt mulighet for å arbeide sammen 
med andre eksperter for å påvirke europeisk vann 
agenda, lovgivning og standardisering gjennom 
EWA europeiske tekniske og vitenskapelige 
komité (ETSC). EWA vil være behjelpelig med 
skaffe kontakter og adgang til diskusjonsmulig-
heter som bedriftsmedlemmene ønsker. Ta gjerne 
kontakt med en EWA-representant i Norge for 
mer info.

IFaT – verdens største Va-messe: 
EWa og norsk stand
IFAT-messen ble holdt i München fra 5.-9. mai 
2014. Her hadde EWA en egen stand hvor alle 
medlemsorganisasjoner (nasjonale og bedrifts-
medlemmer) var velkomne til å profilere seg. 
EWA organiserte også et fagseminar med EU-
relaterte saker, som var gratis for deltagere. Det 
var gledelig å se en egen norsk stand blant de 
store aktørene, med støtte fra Innovasjon Norge. 

Brusselssymposia
Hvert år arrangerer EWA en fagkonferanse i 
Brussel, med formål om å etablere en dialog 
mellom EU-kommisjonen og europeiske VA-
folk. Konferansen er planlagt til 17.-18. november 

www.ewa-online.no
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2014. Mer informasjon om konferansen finnes på 
EWAs nettside.

Samarbeid med andre 
organisasjoner
EWA samarbeider bl.a. med IWA, WEF (ameri-
kanske vann og miljø føderasjon), JSWA (Japan-
ske avløpsforeningen), FNs program for dekade 
for kapasitetsoppbygging (UNW-DPC), WssTP 

- Europeisk vannplattform og Danube-kommi-
sjonen. Dette samarbeidet fører til samkjørte og 
felles arrangerte konferanser. Et eksempel på 
dette er IWAs European Water konferanse som 
ble holdt i Oslo 14.-16. mai med støtte fra Oslo 
Vann- og avløpsetaten. Som medlem i Norsk 
vannforening er du også medlem i EWA og har 
mulighet til å delta på disse arrangementene, ofte 
med medlemsfordeler.


