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Hva er lukt og hvordan måles den? 

For at et stoff skal lukte, er det to forhold som må være tilstede. Forbindelsen må være tilsted i 

luft og den må være løselig i både vann og fett. Stoffene kan være i form av små partikler, små 

dråper eller som molekyler. Lukten styrke måles ved hjelp av et utvalg mennesker som er testet 

og har en gitt følsomhet for lukt. Dette panelet lukter på en fortynnet prøve gjennom et apparat i 

et laboratorium, og ved den fortynningen halvparten av panelet kan fornemme lukten er 

luktstyrken bestemt. 1 luktenhet (ou/m³) er grenseverdien når halvparten av et tilfeldig utvalgte 

mennesker kan fornemme en lukt. Er luktprøven fortynnet 500 ganger, er luktstyrken 500 ou/m³.  

 

Siden lukt ikke måles på hvordan den lukter, bare hvor sterkt det lukter, tåler ofte naboer mer 

lukt fra bedrifter som lukter godt, eller assosierer noe bra, enn fra bedrifter som lukter vondt eller 

man har dårlige assosiasjoner med lukten. Lukt er en sans som henger sammen med følelser og 

hukommelse. Sansen ligger nær den delen av hjernen som styrer blant annet frykt og 

søvnsyklus.  

Lukt fra utendørs rankekompostering 

Lukt er en av de vanligste årsakene til klager på luftkvalitet fra komposteringsanlegg og 

avfallsanlegg. Flere anlegg har måtte legge ned på grunn av luktutfordringer eller de har bygget 

om anlegget til et innendørs anlegg. Elverum la til slutt ned sitt komposteringsanlegg på grunn av 

lukt og Lindum i Drammen bygget biogassanlegg for å kunne fortsatt behandle slam fra 

renseanleggene.  

Fra avfallsanlegg vil det alltid være utslipp av lukt, men dersom den fortynnes eller renses er det 

lov å slipper den ut. Høye piper vil være med på å fortynne lukt før den havner ned der folk bor, 

og luktfjerningsanlegg kan rense luften for luktstoffer før den slippes ut, f.eks. biofilter og 

kullfilter. Anlegg som er innebygget har mulighet til å installere slike tiltak, men et utendørs 

komposteringsanlegg har ikke mulighet for dette.  

Det er to hovedkilder kilder til lukt ved kompostering, når man vender rankene og når de ligger 

stille, såkalt henstand. Vanlige verdier for lukt for komposteringsanlegg er at inni aktive 

kompostranker lukter mellom 50.000 og 4.000.000 ou/m³. For hver gang man vender ranken vil 

denne lukten kunne slippe ut og konsekvensen for spredningen er avhengig av porøsitet til 

komposten og tiden man bruker på å vende ranken. På overflaten, ved henstand, er luktfluksen 
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normalt mellom 0,5-10 ou/m²s (luktkonsentrasjon per areal og sekund), men det har vært 

tilfeller med ti ganger høyere luktfluks. Det er ikke kjent hva som er luktstyrken i slammet ved 

SUM.  

All håndtering av slam som mottak, etablering av ranke, vending av ranker, kompostranken i seg 

selv, sikting av ranker og modning av kompost vil frigi lukt som vil kunne drive mot naboer og gi 

luktplager. Et paradoks er at jo bedre kompost man lager, jo mer lukt vil kunne slippe ut i 

prosessen. Det betyr jo at ranken får god lufttilgang og det organiske materiale brytes ned slik at 

ferdigproduktet blir stabilt og ikke lukter vondt. For å kunne redusere lukt fra slike anlegg må 

man være bevisst på aktiviteter som kan slippe ut lukt og kunne redusere utslippet så best som 

mulig. På et utendørs komposteringsanlegg er det veldig lite som kan styres utover når man har 

aktivitet.  

 Det få tiltakene man kan gjøre på et eksisterende komposteringsanlegg er:  

› Bruke lang tid når man vender sikte og flytter ranker slik at lukten fortynnes så mye som 

mulig før den driver avgårde.  

› Optimalisere komposteringen med hensyn til struktur og type struktur slik at man ikke får 

anaerobe forhold og utslipp av for eksempel hydrogensulfid som er en svært sterk 

luktkomponent.  

› Prøve å vente med aktiviteter som kan slippe ut lukt til været er mest gunstig. 

› Redusere mengde med kompost som ligger på anlegget for å redusere det totale 

luktutslippet.  

› Legge på duk for å redusere luktutslipp fra slamranker. Dette løser bare en mindre andel av 

det totale luktutslippet og man øker risiko for at komposten bli anaerob og gir mer lukt ved 

vending. 

 

Det å vente på været har vist seg å gi utfordringer som de færreste klarer å imøtekomme i 

praksis. En vindstille varm dag vil tilsynelatende spre lite lukt siden luften og lukten driver opp, 

men når kvelden kommer presses luftlaget lukt ned til bakken og kan belaste naboer. En dag 

med lett vinddrag vil gi umiddelbar konsekvens for naboer som vil merke med en gang at det er 

aktiviteter på anlegget. Kalde dager vil føre til at luft og lukt smyger seg langs bakken og renner 

langs terrenget. En dag med mye vind fortynner lukten fort og vil kanskje ikke medføre sjenanse. 

Regn kan redusere luktbelastning midlertidig.  

Det eneste varige tiltaket for utendørs rankekompostering med hensyn til å redusere luktplager, 

er at slike anlegg plasseres der det ikke er naboer som blir berørt.  

Lukt fra innendørs kompostering 

Det er mulig å begrense luktutslipp fra innendørs komposteringsanlegg. Dette krever helt lukkede 

anlegg med luktrensing slik at luft ikke slipper urenset ut av bygningen. Uansett vil man ha 

aktiverer som kan medføre lukt på anlegget. Det har også vist seg krevende å holde slike anlegg 

lukket nok fordi det kreves svært høy luftutskiftning inne i bygningen. Uansett vil man ha 

slamkompost som må håndteres i friluft ved utmating, sikting og ettermodning.  Det har vist seg 

at det er store HMS utfordringer med å kompostere innendørs uten at dette er bygget som et 

automatisert maskinelt system.  

Kompostering i innendørs anlegg har vist seg også å gi luktutfordringer.  

     


