Mandat – strategisk samordningsgruppe for
Vanndirektivet
1.

Møte/gruppe: Strategisk samordningsgruppe under felles europeisk gjennomføringsstrategi for
vanndirektivet (Strategic Coordination Group SCG under Common Implementation Strategy CIS for
the Water Framework Directive WFD).
Sted og dato: 17. og 18. mai 2017, Brussel.

2.

Rettsakter (nummer og navn): EUs rammedirektiv for vann – Vanndirektivet (2000/60/EC)

3.

Deltaker(e) fra norsk side: Anders Iversen, Miljødirektoratet.

4.

Oppstartsmandat (lenke): vedlagt

5.

Viktige tema av betydning for norsk politikk/ norske posisjoner til dette møtet:
Sak3: Informasjon fra EU-kommisjonen knyttet til rettsakter og gjennomføring
Notat fra EU-kommisjonen foreligger. I forkant av møtet har EU-kommisjonene sirkulert en tabell der
landene bes oppdatere status for gjennomført eller forventet rapportering til WISE.


Arbeidet med å gjennomgå landenes innrapporterte vannforvaltningsplaner er i gang, og EUkommisjonen har kommet med oppklaringsspørsmål (pilots) til flere land. Pr. 5. mai var det bare
fire EU-land pluss Norge som ikke har rapportert planene.



EU-kommisjonen arbeider nå med fire saker med rettslig oppfølging av land (mangelfull
gjennomføring) og flere saker om feil bruk (bl.a. flere klager på bruken av art. 4.7).



For andre direktiver pågår det også saker med rettslig oppfølging av land: avløpsdirektivet (30),
nitratdirektivet (7), prioriterte stoffer (3), drikkevann (2), grunnvann (2).

Norge har informert om at vannforvaltningsplanene ble godkjent 1. juli 2016, og at vi forventer å
fullføre elektronisk rapportering til WISE innen 30. september 2017.
Sak 4: Forberedelse av vårens vanndirektørmøte


Det neste vanndirektørmøtet vil finne sted 15. - 16. juni i Bugibba. Dette følger landene som har
formannskapet, og det er Malta våren 2017.
- 15. juni før lunsj: Havdirektørmøte.
- 15. juni etter lunsj: Fellesmøte mellom vann- og havdirektørene.
- 16. juni før lunsj: Vanndirektørmøte.



Forslag til dagsorden foreligger ikke ennå, men det forventes at hovedsakene blir:
- Fortsettelse av diskusjonen om veien videre for vanndirektivet etter 2027, særlig bruken av
tidsutsettelse for å nå miljømålene.
- Arbeidet med landbruk og bærekraftig vannforvaltning.
Norsk delegasjon består vanligvis av Lindis Nerbø (KLD) som norsk vanndirektør, med Anders Iversen
(Miljødirektoratet) som faglig bistand. Se mer om vanndirektørmøtene på vannportalen.
For Norge er det viktig å bli informert om detaljert dagsorden for å kunne gjøre gode forberedelser
til vanndirektørmøtet der KLD skal delta, slik at vi best mulig ivaretar våre interesser knyttet til
både norske forhold og behov, og til felles nordiske interesser.
Vanndirektørmøtene vil være viktigste arena for landene til å bidra inn i evalueringen og
vurderingen av vanndirektivet fram mot 2019, med sikte på eventuell påfølgende revisjon av
direktivet fram mot 2023.
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Sak 5: Andre informasjonssaker fra EU-kommisjonen
a) Oppdatering om arbeidsprogrammet for felles gjennomføringsstrategi (CIS) og andre relevante
aktiviteter.
b) Framdrift i arbeidet med FNs bærekraftmål (SDGs) og status for indikatorer.
For Norge kan det være av interesse å se hvilke indikatorer EU planlegger å bruke for sitt arbeid
med FNs bærekraftmål, noen av indikatorene kan være relevante å bruke for Norge også.
c) Arbeidet med landbruk og bærekraftig vannforvaltning:
- I oktober 2016 ble det arrangert en ekspert-workshop om landbruk og vannmiljø, med sikte på
å finne frem positive eksempler på god praksis.
- EU-kommisjonen inviterte 8. mai 2017 til et høynivå-møte mellom landbruksmyndigheter og
vanndirektører om "landbruk og bærekraftig vannforvaltning i EU". Bakgrunnsdokumentet til
møtet 8. mai foreligger som saksdokument, og det vil trolig bli gitt oppdatering fra resultatet
av møtet.
Fra Norge deltok Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet både i workshopen i oktober 2016, og i
møtet 8. mai 2017. I Norge er utfordringene mellom landbruk og vann betydelig mindre enn i mange
europeiske land, men i noen vannområder på Østlandet, Jæren og i Trøndelag utgjør landbruk
likevel vesentlige utfordringer. Norge spilte inn vannområde Morsa som eksempel på god praksis i
ekspert-workshop om landbruk og vann i oktober 2016. Norge kan ha stor nytte av de erfaringene og
forslag til best praksis som kommer ut av den europeiske dialogen.
d) Tilbakemelding fra styringsgruppemøte i "European Innovation Partnership on Water" (EIPWater).
e) Utkast til veileder om vannkraft og beskyttede områder (Natura 2000). Dette er ikke en CISveileder direkte koblet til vanndirektivet, men har som mål styrke samordningen mellom
fornybardirektivet og fugle-/habitatdirektivene.
Veilederen er koblet til habitat- og fugledirektivene som ikke er del av EØS-avtalen. Likevel gir
veilederen indikasjoner på et felles europeisk "forventet nivå" på miljøhensyn i vannkraft, særlig
når det vannkraften kommer i befatning med truede arter og utvalgte naturtyper.
f)

Tilbakemelding fra et ministermøte om vann for middelhavslandene.

g) Oppdatering fra arbeidet med studien "Blue2" om EUs vann- og havpolitikk, med fokus på
økonomisk nytte og omkostningene ved manglende gjennomføring. Våren 2016 hentet EUkommisjonen inn innspill fra landene om den økonomiske nytteverdien av vannforvaltning.
Fra Norge spilte vi inn NOU 2013:10 om "naturens goder – om verdien av økosystemtjenester", samt
relevante rapporter fra NIVA, NINA, CEDREN og Vista analyse.
Sak 6: Informasjon fra arbeidsgrupper under felles strategi for gjennomføring (CIS)
a) Arbeidsgruppe kjemikalier (WG Chemicals): Pågående arbeid med revisjon av den europeiske
tekniske veilederen no. 27 om hvordan fastsette miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoffer.
Her drøftes bl.a. bruk av standarder for næringsmidler eller toksikologibaserte standarder for å
beskytte forbrukere fra forurensinger i fiskeriprodukter. Det arbeides også med revisjon av listen
over prioriterte stoffer, miljøkvalitetsstandarder for metaller, og effektbaserte metoder.
b) Arbeidsgruppe data- og informasjonsutveksling (WG DIS): Forberedelse av midtveis rapportering
av status for operative tiltak ved utgangen av 2018. Opplegget har vært diskutert i gruppen, og
et utkast til rapporteringsskjema forberedes til møtet i oktober, med sikte på ferdigstilling tidlig
i 2018. Man er enig i et grunnsprisnipp om at 2018-rapporteringen så langt som mulig skal
baseres på rapporteringen av tiltaksprogrammene i pågående rapportering av
vannforvaltningsplaner.
For Norge er det viktig å være godt forberedt på rapporteringen av operative tiltak ved utgangen av
2018. Rapporteringen av vannforvaltningsplanene har vist seg langt mer tidkrevende enn vi kunne
forutse, og det vil være en fordel å ikke komme i tilsvarende situasjon ved utgangen av 2018.
c) Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat):
- Pågående arbeid med tredje og siste fase av interkalibrering: Resultatene skal til slutt inn i en
ny rettsakt (Commission Desicion) som forventes høsten 2017. I forlengelsen av dette møtet i
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strategisk samordningsgruppe (SCG), avholdes det møte i vedtakskomiteen (Article 21
regulatory committee) om ettermiddagen.
Listen over interkalibrerte grenseverdier tas inn i norsk regelverk i vannforskriftens vedlegg VIII.
EØS-notat er utarbeidet. For Norge vil den nye rettsakten medføre justeringer av grenseverdier for
planteplankton (klorofyll) i Skagerrak, og nye grenseverdier for makrovegetasjon i elv, fisk i
innsjøer, samt makroinvertebrater og fisk i store elver.
- Arbeid med standarder for næringsstoffer: Arbeidsgruppen er i gang med et arbeid for å
utvikle en veileder om god praksis, og en verktøykasse for arbeidet med næringsstoffer.
NIVA deltar i dette arbeidet, og vi har forespurt Landbruksdirektoratet om deltakelse.
Arbeid med miljømål for fysisk modifiserte vannforekomster (GØP for SMVF): Den tekniske
rapporten om avbøtende tiltak ved vannlagring er ferdigstilt og publisert, og man planlegger
nå en workshop for å sammenligne caser fra landene. Tilsvarende arbeid skal igangsettes
knyttet til fysiske inngrep forårsaket av flomforebygging og jordbruk. Det er også nedsatt en
gruppe som skal se på fysiske inngrep i kystvann.
- Vurdering av fysiske- og vannførings-endringer: det er igangsatt et arbeid for å sammenlikne
metoder som brukes i de ulike landene.
NVE deltar i arbeidet både for tema vannlagring (vannkraft) og flomforebygging, Kystverket er
koblet på det europeiske arbeidet med fysiske endringer i kystvann, og vi har forespurt
Landbruksdirektoratet om deltakelse ift fysiske endringer i jordbruket.
-

d) Arbeidsgruppe flom: Rapport om landenes arbeid med Forvaltningsplaner for flomrisiko, og
oppdatering av rapporteringsverktøy for neste plansyklus.
NVE følger arbeidet i denne gruppen.
e) Temagruppe om unntak etter art. 4.7: Bakgrunnsdokumentet (Key Issue Paper) ble utarbeidet
høsten 2016, og konkrete eksempler ble diskutert på en workshop i desember. Et første utkast til
veileder ble hørt med gruppen i februar. På bakgrunn av kommentarene som er mottatt, vil man
justere dokumentet, og andre utkast til veileder skal diskuteres på et møte i begynnelsen av
juni.
Miljødirektoratet og NVE deltar i gruppen. Det er stor interesse blant ulike interessegruppe i både
Norge og EU knyttet til hva som er rett bruk av artikkel 4.7 (tilsvarer vannforskriftens § 12).
Generelle norske posisjoner til arbeidet med vanndirektivet:

6.



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.

Foreligger avklart norsk innspill (evt. skriftlig)?


Sak 3 om status for godkjenning og rapportering: Norge har informert om at
vannforvaltningsplanene ble godkjent 1. juli 2016, og at vi forventer å fullføre elektronisk
rapportering til WISE innen 30. september 2017.



Sak 5c om landbruk og bærekraftig vannforvaltning: Norge spilte inn vannområde Morsa som
eksempel på god praksis i ekspert-workshop om landbruk og vann i oktober 2016. Både
Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har deltatt i arbeidet, og respektive departementer
holdes løpende orientert.



Sak 5g om økonomisk nytte av vannforvaltning: Fra Norge spilte i 2016 inn NOU 2013:10 om
"naturens goder – om verdien av økosystemtjenester", samt relevante rapporter fra NIVA, NINA,
CEDREN og Vista analyse.
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7.

Er det foretatt avklaringer mot andre departementer/etater/ avdelinger?


Både Departementsgruppen, Direktoratsgruppen og Nasjonal referansegruppe holdes jevnlig
oppdatert om arbeidet og møtene.



Sak 3: Departementsgruppen har vært direkte inne i godkjenningen av vannforvaltningsplanene,
og både KLD og OED er tett på arbeidet med å forberede rapportering til WISE.



Sak 4f: Landbruks- og miljødirektoratet har samarbeidet om norske innspill arbeidet om
landbruk og bærekraftig vannforvaltning, deltatt sammen i møtene, og holdt KLD og LMD
løpende orientert.



Sak 6c om arbeidsgruppe økologisk tilstand:
- Interkalibrering: Gjennom den norske prosjektgruppen for økologisk tilstand under
direktoratsgruppen, er relevante direktorater holdt informert om arbeidet med
interkalibrering. NVE og Fiskeridirektoratet har deltatt sammen med Miljødirektoratet i
møtene i den europeiske arbeidsgruppen når de har ansett det som relevant. Fra norsk side
har en bredt sammensatt gruppe av forskere og forskningsinstitusjoner bidratt med norske
datasett og metoder i de tre fasene av interkalibrering, særlig NIVA, NINA,
Havforskningsinstituttet og Uni Miljø. På denne måten har man sikret at resultatene er
tilpasset norske forhold og gir rom for norske behov
- Standarder for næringsstoffer: NIVA deltar i dette arbeidet, og vi har forespurt
Landbruksdirektoratet om deltakelse.
- Miljømål for fysisk modifiserte vannforekomster: NVE deltar i arbeidet både for tema
vannlagring (vannkraft) og flomforebygging, Kystverket er koblet på det europeiske arbeidet
med fysiske endringer i kystvann, og vi har forespurt Landbruksdirektoratet om deltakelse ift
fysiske endringer i jordbruket.

8.



Sak 6d om arbeidsgruppe flom: NVE følger arbeidet i denne gruppen.



Sak 6e om artikkel 4.7: Miljødirektoratet og NVE deltar i gruppen.

Foreligger EØS-notat?
EØS-notat Vanndirektivet

9.

Mandat godkjent av
Tor S. Pedersen, Klima- og miljødepartementet 16.05.2017
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