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: 19. – 20. oktober 2017

2.

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

3.

Deltaker(e) fra norsk side:
Anne Stoltenberg, Miljødirektoratet

4.

Hovedkonklusjoner, spørsmål av vesentlig betydning (økonomiske og forvaltningsmessige
konsekvenser) for norsk politikk:
Formålet med møtet var å gå gjennom tredje 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.
Dokumentet skal supplere den generelle unntaksveilederen fra 2009.
Kapitlene går inn på følgende tema: sektorsamordning for en helhetlig politikk,
generelle vurderinger og bestemmelsens rekkevidde, vurdering av om bestemmelsen
kommer til anvendelse, vilkårene for unntak, og koblingen til
vannforvaltningsplanene.

Hovedtema i møtet var:


En gjennomgang av de tekst endringer som er gjort i det tredje utkastet. Det er
i stor grad gjort små endringer og noen strukturendringer. Nye eksempler på
saker hvor artikkel 4.7 er brukt er lagt inn.



Det ble holdt en presentasjon av noen temaer, blant annet et nytt eksempel fra
Skottland som var tatt inn i veilederen og et flytskjemaet tatt inn i figur 6 som
omhandler om artikkel 4.7 kommer til anvendelse og om vilkårene er oppfylt.



Diskusjon om tekst endringer og forslag til justeringer i teksten. Justeringene
ble foretatt i møtet.

EU-kommisjonen ønsker ikke skriftlige kommentarer til tredje utkast. Veilederen skal tas opp på
strategisk samordningsgruppe 8 – 9 november og veilederen ferdigstilles etter det, for til slutt å
forelegges vanndirektørmøtet 4 – 5 desember.
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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".
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)
Tidlig i prosessen spilte Norge inn tre eksempler: Krutåga (vannkraft), Engebø (gruveavfall),
Franzefoss (økte utslipp), som ble tatt med i grunnlagsnotatet "key issue paper" i 2016, men er
ikke valgt ut blant eksemplene som nå står i veilederen.
Miljødirektoratet og NVE har deltatt i gruppen.
Ingen norske innspill ble fremmet på dette møtet.

7.

Referat godkjent av (norsk WFD-CIS koordinator):
Anders Iversen, Miljødirektoratet, 1. november 2017.
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