Mandat – arbeidsgruppe grunnvann for
Vanndirektivet
1.

2.

3.
4.
5.

Møte/gruppe: Arbeidsgruppe grunnvann under felles europeisk gjennomføringsstrategi for
vanndirektivet (Working Group Groundwater under Common Implementation Strategy CIS for the
Water Framework Directive WFD).
Sted og dato: Bratislava, Slovakia, 25 -26 oktober 2016
Rettsakter (nummer og navn):
EUs rammedirektiv for vann – Vanndirektivet (2000/60/EC)
Grunnvannsdirektivet (2006/118/EC)
Grunnvannsdirektivet endring vedlegg II (2014/80)
Deltaker(e) fra norsk side:
Atle Dagestad (NGU),
Oppstartsmandat (lenke):
Vedlagt
Viktige tema av betydning for norsk politikk/ norske posisjoner til dette møtet:
Engelsk "draft agenda" for møtet er vedlagt.
Hovedpunkter i arbeidsgruppemøtet:
DAG 1:





Informasjon fra DG ENV om pågående relevante aktiviteter i kommisjonen
Informasjon fra arbeidsgruppe Watch list og utkast til metode
Metoder for etablering av kjemiske terskelverdier samt erfaringer fra utvalgte medlemsland
Forberedelser og prosess for revidering av vanndirektivet og grunnvannsdirektivet

DAG 2:
 Erfaringsutveksling på vurdering/beregninger av trender i utviklingen av trender i
grunnvannets kjemiske kvalitet og den statistiske programvaren Concawe.
 Informasjon om drikkevannsdirektivet (DWD) og vanndirektivet workshop og veien videre i
dette samarbeidet
 Informasjon og kunnskapsoverføring fra pågående forskningsprosjektert relevant for
grunnvannsdirektivet.
 MARSOL: Managing Aquifer Recharge
 JRC prosjektet om Donau og grunnvann
Møtene i WG GW er en viktig møteplass for Norge, for å få informasjon om andre medlemslands
arbeid med implementeringen av grunnvannsdirektivet.
Det er spesielt nyttig med kontakter mot våre svenske og finske kolleger da vi har noen av de samme
hydrogeologiske utfordringer med mange små grunnvannsforekomster og lite kvalitetsdata.
Generelle norske posisjoner til arbeidet med Vanndirektivet:
- Felles strategier og retningslinjer for gjennomføringen av Vanndirektivet må være tilpasset
norske forhold, og gi rom for norske behov.
- Gjennomføringen må bli kostnadseffektiv, og tilpasset realistiske kostnadsrammer.
- Ivareta norske og nordiske interesser når det gjelder grenseoverskridende miljøbelastninger.
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6.

Foreligger avklart norsk innspill (evt. skriftlig)?
Nei

7.

Er




8.

Foreligger EØS-notat? (lenke)
EØS-notat Vanndirektivet
EØS-notat Grunnvannsdirektivet
EØS-notat endring av vedlegg II
Mandat godkjent av:
Anders Iversen, Miljødirektoratet (norsk WFD-CIS koordinator), 18. oktober 2016

9.

det foretatt avklaringer mot andre departementer/etater/ avdelinger?
Det er løpende kontakt mellom NGU, NVE og Miljødirektoratet om arbeidet i denne gruppen.
Mattilsynet informeres når det er tema av betydning for drikkevann.
Både Departementsgruppen og Direktoratsgruppen for vanndirektivet holdes jevnlig oppdatert
om arbeidet generelt og innholdet i de enkelte møtene.
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