Referat fra arbeidsmøte i Temagruppe for
gjennomføring av artikkel 4.7 i vanndirektivet
1.

Møte/gruppe: Arbeidsmøte i Temagruppe for artikkel 4.7 veiledning om unntak under felles
europeisk gjennomføringsstrategi for vanndirektivet (Ad Hoc Task Group om Article 4.7 guidance
on excemptions, under the Common Implementation Strategy CIS for the Water Framework
Directive WFD).
Sted og dato: Brussel, 13.-14. desember 2016

2.

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

3.

Deltaker(e) fra norsk side:
Eilif M. Brodtkorb, NVE og Jenny Hanssen, Miljødirektoratet

4.

Hovedkonklusjoner, spørsmål av vesentlig betydning (økonomiske og forvaltningsmessige
konsekvenser) for norsk politikk:
Formålet med møtet var å utveksle erfaringer og utfordringer med bruk av
vanndirektivets artikkel 4.7, og eventuelt identifisere behov for å oppdatere
gjeldende unntaks-veileder.
Kommisjonen var tydelig på at dette arbeidet ikke vil kunne løse alle problemer og
utfordringer som landene har i anvendelsen av artikkel 4.7, og at de heller ikke kan
komme med detaljerte instrukser for de vurderingene som må gjøres. Mange land
var også klare på at de ikke ønsket for detaljert veiledning fordi det burde være opp
til det enkelte medlemsland avgjøre hvordan vurderingene gjøres, og fordi landene
er ulikt organisert.
Kommisjonen vil utarbeide et utkast til veiledning, som vil supplere/endre CIS veileder nummer
20 om unntak fra miljømål.

Arbeidet videre:


Planen er å ha et første utkast til veileder klar i løpet av første kvartal 2017.



Det er ikke helt klart hvilke problemstillinger kommisjonen vil arbeide videre med, men
kommisjonen ser ut til å ville ha hovedfokus på vurderingen av risiko for forringelse, og
strømlinjeforming av prosedyrer etter ulike miljødirektiver. Kommisjonen var også tydelig
på at det var utfordringer det ikke ville være mulig å gi noen veiledning på, men hvor
utveksling av erfaring vil være viktig, med fokus på å synliggjøre «best practice» fra ulike
land.



Utkast til veileder vil sendes til gruppen for skriftlige merknader.



Det vil lages en mal for hvordan merknader skal sendes til kommisjonen. Alle merknader til
utkastet vil legges på CIRCABC.
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Den strategiske samordningsgruppen (SCG) vil bli regelmessig informert om utviklingen i
arbeidet.



Andre relevante CIS arbeidsgrupper vil konsulteres i prosessen der de er nødvendig.

Forholdet til andre miljødirektiver ble også presentert og diskutert. Av interesse for Norge er
samordning med EIA- og SEA direktivene (gjennomført i KU-forskriftene). Kommisjonen
understreket viktigheten av å samordne prosessene mht. innhenting av kunnskap etter disse
direktivene og vanndirektivet, selv om vurdering av kunnskapen etter direktivene vil være ulik.
Viktig å unngå dobbeltarbeid.

Det er plan om et møte i mars og et i oktober 2017.
5.

Oppfølging:
Vanndirektivets artikkel 4.7 er gjennomført i vannforskriften § 12. Norsk veiledning foreligger i
form av brev datert 23.2.2015 fra KLD til et utvalg myndigheter. I tillegg foreligger en norsk
oversettelse av CIS veileder No 20 "Guidance Document on Excemptions to the Environmental
Objectives".
Det bør avklares hvordan arbeidet skal følges opp når arbeidet med utkast til veiledning starter.
Det viktigste arbeidet blir å kommentere på utkast til oppdatert veiledning.
Det vil ikke bli nødvendig å utarbeide EØS-notat.

6.

Ble norske innspill fremmet? (evt. skriftlige innspill vedlegges)
Norge sendte inn tre case-studies som innspill til Kommisjonens arbeid met et Key Issue Paper
som var grunnlag for diskusjon på workshopen. Case studiet på vannkraftsak illustrerer norsk
«best practice» på denne type saker pr. i dag.

7.

Referat godkjent av (norsk WFD-CIS koordinator):
Anders Iversen, Miljødirektoratet, 20. desember 2016
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