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Transport – behandling – lagring 



AGENDA

• Kort om CLAIRS 

• Lukt og krav?

• Hva slags lukt?

• Hvor er de største utfordringene?

• Hvor går veien videre…?



CLAIRS

• CLean AIR Systems

• En avdeling i Lindum AS

• Lokalisert i Skien

• Utvikler og leverer luktreduksjonsløsninger

• Kompetansesenter



Lukt til plage for naboer?

• I Norge ligger «luktveilederen» til 
grunn. 

• Du skal ikke være til plage for naboer.

• Reguleres av fylkesmannen/

   miljødirektoratet 

• IPPC krav for større virksomheter 

 



Krav fra Fylkesmannen:
Tillatelse med følgende vilkår

•Lukt skal ikke overstige….

•Krav til utslippspunkter: Skal renses.

•Krav til egenrapportering: luktklager og rapportering

•Luktrisikovurdering.

•Driftsplan: begrense luktutslipp

•Kompetanse

•Lukthåndteringsplan og kommunikasjonsplan



Lukt til plage for naboer?

Immisjon

Emisjon



Gjennomføring av luktmålinger

• Innsamling av luktprøver

• Luktpanel

• Luktspredning

Emisjon



Spredningsberegning

MODEL

Topografi

Luktanalyser

Vær

Bygninger

Luktprøver



For punktkilder: 
Immisjonsgrensen angis som X ou

E
/m3 angitt 

som maksimal månedlig 99 prosent timefraktil





Hvilke luktforbindelser?



•Hvilke forbindelser lukter?
•Og hvor mye?

•Hvilke forbindelser er helseskadelige?

•Hvordan fjerne eller redusere?
•Vannløselige?
•Kan de oksideres?
•Biologisk nedbrytbare?
•Kan de «fanges» på et aktivt kull?

Utfordring



Bakgrunn for valg av teknologier?
• Luktforbindelser/kjemi

• Luftmengde

• Temperatur, fukt

• Konsentrasjon av lukt og gasser

• Prosess 

• Tilgjengelig plass /areal og høyder

• Drift

• Økonomi

• Energiøkonomisering

• Miljøbelastning



Hvor er luktkildene?
• Transport

• Innlasting. Åpne porter, dører etc

• Utette bygg

• Lager, lagertanker (råvarer, utsortert materiale, biorest etc)

• Hygienisering

• Kondensat 

• Ved havarier og reparasjoner

• Gassoppgradering

• Luktreduksjonsanlegg som ikke fungerer



Veien videre…….
Videre drift på anleggene er avhengig av at kravene om 
luktutslipp og håndtering av luktklager overholdes. 

Hypotese:

• De fleste anlegg som håndterer organisk avfall har 
luktutfordringer.

Fakta:

• Mange har gjort seg erfaringer, gode og dårlige.



Spørsmål:

• Kan vi sammen systematisere denne erfaringen og 
kunnskapen?

• Hvordan hindre eller redusere muligheten for at lukt oppstår?
• Råstoff, prosesstype, parametere, andre driftsforhold ….

• Hvorfor har noen luktproblemer på en prosesstype, men ikke andre?
• Hvilke luktreduksjonssystemer fungerer hvor? 



CLAIRS kan bidra!

Romerike

HamarTrondheim

TønsbergBergen

Lillehammer

Slemmestad



For ytterligere informasjon:

www.clairs.no

Takk for oppmerksomheten!


