
Vurdering paragraf 12 

Vurdering av tiltaket opp mot vannforskriften (inkl. § 12) 
Tiltaket ved Sinnesodden medfører utfylling i innsjøen Seljordsvatn (et overflatevann), og det er 

aktuelt å vurdere tiltaket opp mot vannforskriften.  

I hht. vannforskriften § 4 skal overflatevann beskyttes mot forringelse og på sikt skal 

vannforekomsten ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. I nye tiltak som kan påvirke 

vannforekomster er det aktuelt å foreta en vurdering av om vannforskriftens § 12 (en 

unntaksbestemmelse) kommer til anvendelse og ev. om vilkårene i § 12 er oppfylt for tiltaket.  

 

Klima og miljødepartementet har presisert [2, 3] at: 

«Paragraf 12 kommer til anvendelse i tilfeller hvor ny virksomhet enten medfører at "miljømålene i § 

4 - § 6 ikke nås”, eller ”at tilstanden forringes”.»  

 «Det er kun forringelser der man går fra en klasse til en annen som innebærer en ”forringelse” i 

bestemmelsens forstand, og som medfører at virksomheten må vurderes etter § 12.» 

«Kortvarige endringer, hvor tilstanden gjenopprettes etter kort tid uten at det settes i verk tiltak, 

regnes ikke som en ”forringelse”.»  

«Det følger indirekte av § 12 at ny virksomhet som ikke hindrer at miljømålene nås, eller som ikke 

medfører at tilstanden forringes, kan tillates uten at vilkårene i annet ledd vurderes.» 

Sweco har innhentet informasjon om tilstanden til Seljordsvatn og vurdert hvorvidt planlagt 

veiutfylling kan medføre en forringelse av tilstanden til vannforekomsten, eller forhindre at 

vannforekomsten ikke når miljømålene.  

Seljordsvatn inngår i vannregion Vestfold og Telemark (opprettet i 2019) og vannområdet Midtre 

Telemark. Nyeste regionale plan som omhandler Seljordsvatnet er Regional plan for 

vannforvaltningen i vannregion Vest-Viken 2016-2021. Denne skal bidra til Bærekraftig bruk og 

beskyttelse av vannressursene, bl.a. gjennom å unngå at miljøtilstanden i vassdragene forringes, 

med bruka av «Føre-var prinsippet». I hht. planen er vesentlige forvaltningsspørsmål forurensing 

(spredte avløp/landbruk), fysiske inngrep (tørrlagte elver/lav minstevannføring/stor høyderegulering 

innsjøer), biologisk påvirkning (spredning fremmede arter) og sur nedbør (et avtagende problem). 

Planen har også et fokus på storørret, og vannregionen vil arbeide for at det etableres Nasjonale 

storørretvassdrag og at miljøforbedrende tiltak gjennomføres for å sikre bestandene. Storørret 

(storaure) er et prioritert tema for Seljordsvatnet, i likhet med flere andre vassdrag. 

I Vann-Nett er Seljordsvatn inndelt i to vannforekomster, og Sinnesodden inngår i begge. Arealet 

berørt av veiutfyllingen ligger i den nordlige forekomsten (016-11-1-L). Etablering av en veiutfylling i 



er å anse som et «inngrep» som medfører lokale fysiske endringer i overflatevannforekomsten [2, 

avsnitt 3.3].  

 

 

Vannforekomster i Seljordsvatnet, sammenstilling. Begge vannforekomstene er klassifisert som 

Innsjøtype L105b. Kilde: Vann-Nett.  

Begge vannforekomstene oppnår i dag miljømålene for økologisk tilstand («God») i hht. Vann-nett. 

Kjemisk tilstand er ukjent, og målet «God». For begge vannforekomstene er det oppgitt «Ingen 

risiko» for at miljømålene ikke nås. Det anses derfor aktuelt å vurdere hvorvidt veiutfyllingen kan 

forringe tilstanden, og det er tilstrekkelig at en utredning dekker de relevante kvalitetselementene 

som tiltaket/virksomheten kan/vil påvirke [2]. 

Veiutfyllingen vil medføre tap av et relativt lite areal i Seljordvatn (ca. 4,2 mål), og dette tilsvarer 0,8 

% av grunne områder i nordre del av Seljordsvatn [1]. Seljordsvatn er en veldig stor resipient (volum: 

740 mill. m3, areal: 16,6 km2) med kort teoretisk oppholdstid (midlere årlig avløp 634 mill. m3) [4, 5]. 

Stoffer som tilføres vannforekomsten ved etablering av fylling vil derfor fortynnes betraktelig i 

Seljordsvatnet og dette vannet vil skiftes ut etter relativt kort tid.  

For veiutfyllingen anser Sweco det aktuelt å vurdere om tiltaket kan påvirke fiskefauna, endre hydro-

morfologiske forhold eller tilføre nitrogenholdige næringsstoffer (typisk sprengstoffrester) som kan 

medføre en nedgradering av tilstandsklassene. 

Forventede effekter på fisk, med et særskilt fokus på storørret, er detaljert beskrevet i Sweco sitt 

notat [1]. Ved etablering i hht. prosjektering og avbøtende tiltak foreslått i Sweco sine anbefalinger 

vil tiltaket innebære tap av 4,2 mål (4200 m2) et relativt lite oppvekstområde for fisk og tapt grunt 

areal blir erstattet ved å etablere nytt grunnområde med gunstig grovt substrat på utsiden av det 

tapte arealet.  

Sweco kjenner ikke til studier av produksjonspotensial for ørret i Seljordsvatn. Forskningsstudier av 

årlig ørretproduksjon (biomasse) i den relativt grunne innsjøen Løyningen ble beregnet til 340 - 430 

gram per mål, og til 350 – 740 gram per mål i Øvre Heimdalsvatn [6]. I Seljordsvatn er det flere 

fiskearter, og trolig et energitap i leddene i næringskjeden på vei til ørret, slik at produksjonstallet 

trolig ligger nærmere 200 – 400 gram ørretunger per mål strandareal. Dersom maksimalverdien 740 

g/mål legges til grunn og avbøtende tiltak ikke medregnes, vil et tap av 4,2 mål tilsvare et årlig tap av 

3,1 kg biomasse ørretunger. Med antatt mere realistisk produksjonspotensial og anbefalte 



avbøtende tiltak forventer Sweco at det årlige tapet av biomasse av ørretunger vil trolig ligge godt 

under 1 kg. Sweco forventer ikke at tapet av ørretproduksjon vil medføre en forringelse av 

kvalitetselementet fisk i Seljordsvatnet.  

Området som berøres av det fysiske inngrepet utgjør 0,8% av de grunne områdene i nordenden av 

Seljordsvatnet og bare 0,03% av hele innsjøen. Utfyllingen i strandkanten vil ikke skje nær innløp 

eller utløp. Med anbefalt kompenserende tiltak vil inngrepet ikke medføre endringer i hydro-

morfologiske forhold til vannforekomsten. 

Dersom utfyllingesmaterialet består av sprengstein kan det medføre tilførsel av nitrogenholdige 

sprengstoffrester som kan gi litt gjødslingseffekt. Målte konsentrasjoner av Total-nitrogen i de to 

vannforekomstene i Seljordsvatn er 296 og 301 µg/L (Tilsvarende «God», kilde:Vann-nett). For at 

tilstanden skal endres til «Moderat» må konsentrasjonen øke til 400 µg/L, dvs. en økning på 

minimum 99 µg/L. Dersom volumet1 i vannforekomsten 016-11-1-L antas å tilsvare 0,9 mill. m3 og at 

vannmassene ikke skiftes ut må det teoretisk tilføres 87 kg nitrogenstoffer for at tilstanden skal 

forverres. I realiteten vil ev. tilførsel fortynnes i hele vannet og vannmassene skiftes ut. Det er lite 

trolig at etablering av veifylling med naturstein og/eller vasket stein i tråd med anbefalingene [1] vil 

tilføre nitrogenstoffer til Seljordsvatn som kan forringe den økologiske tilstanden. 

Basert på en faglig vurdering konkluderer Sweco med at den planlagte veiutfyllingen ikke vil medføre 

en forringelse av vannforekomsten, og videre vurdering av vannforskriften § 12 er derfor ikke 

påkrevd.  

Sweco påpeker for øvrig at Seljordsvatn er drikkevannskilde, og av denne grunn er det også viktig å 

unngå forurensing til vann under anleggsarbeidet (bruk av siltgardin, og absorbenter for å hindre olje 

og diesel forurensing).  

Det er også viktig at utfyllingen i Seljordsvatnet avklares i forhold til Vannressursloven. 
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1 Areal-vektet andel av volumet til Seljordsvatn, korrigert med en «sikkerhetsfaktor» på 100 for grunne 
områder. 


