Referat fra møte i temagruppe – veiledning på
gjennomføring av artikkel 4.7 i vanndirektivet
1.

Møte/gruppe: Temagruppe på 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: 1. – 2. juni 2017

2.

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

3.

Deltaker(e) fra norsk side:
Jenny Hanssen, Miljødirektoratet

4.

Hovedkonklusjoner, spørsmål av vesentlig betydning (økonomiske og forvaltningsmessige
konsekvenser) for norsk politikk:
Formålet med møtet var å gå gjennom andre utkast til veileder om unntak fra
miljømål etter vanndirektivets artikkel 4.7, basert på erfaringer og utfordringer med
bruk av vanndirektivets artikkel 4.7 i medlemslandene.

Hovedtema i møtene var:


Forslag til metode/sjekkliste for første vurdering av planer og prosjekter ift å
vurdere om artikkel 4.7 kommer til anvendelse.



Tema som ble diskutert var varighet, størrelse på inngrep, avbøtende tiltak,
virkning på andre vannforekomster, kumulative effekter og håndtering av
usikkerhet diskutert.



Vurdering av vilkårene for unntak i artikkel 4.7.



Forholdet til vannforvaltningsplanene, krav til plan og oppdatering av denne
mht. nye inngrep, utpeking av SMFV og betydning for vannforekomstinndeling.

EU-kommisjonen ønsker eventuelle skriftlige kommentarer til andre utkast til veileder innen
utløpet av første uke i juli. De vil bruke samme formular som sist.
De ønsker også eksempel på saker fra medlemslandene som viser hvordan
problemstillinger/aspekter med vurdering av ny virksomhet er løst, innen utgangen av august
2017. De bør være på ½ til 1 side, med eventuell lenke til andre dokumenter.
Kommisjonen vil utarbeide et tredje utkast før møtet til høsten.
Planen er fremdeles å ferdigstille veilederen innen utløpet av året.
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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 viktigste arbeidet i denne omgang blir å kommentere på utkast til oppdatert veiledning
innen fristen i juli.
Når ny europeisk veileder med metoder og sjekklister foreligger, må det vurderes om denne bør
oversettes som supplement til eksisterende norsk veiledning.
Det vil ikke bli nødvendig å utarbeide EØS-notat.

6.

Ble norske innspill fremmet? (evt. skriftlige innspill vedlegges)
Norge sendte inn sine merknader og spørsmål til første utkast til veileder før møtet. Ingen
norske innspill ble fremmet på møtet.

7.

Referat godkjent av (norsk WFD-CIS koordinator):
Anders Iversen, Miljødirektoratet, 26. juni 2017.
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