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Klage på lukt fra Søndre Follo Renseanlegg - pålegg om tiltak 
 
Fylkesmannen pålegger Søndre Follo Renseanlegg IKS å iverksette tiltak for å eliminere 
luktproblemene. Virksomheten har en frist til 15.05 2018 til å få fjernet de viktigste 
luktkildene på/ved renseanlegget.  
 
Vi ber samtidig om at det foretas en grundig fagkyndig gjennomgang innen 15.06 2018 av 
hele avløpsrenseanlegget og området rundt for å avdekke punkt – og diffuse luktkilder.   
 
Bakgrunn 
Fylkesmannen har pånytt mottatt luktklager fra Søndre Follo avløpsrenseanlegg. Det blir i brev 
av 13.01.2018 fra naboer av renseanlegget vist til at luktsituasjonen ikke har forbedret seg, men 
er blitt betydelig forverret siden våren 2016. I brevet fremgår det at naboer har gjentatte ganger 
tatt opp luktproblemene med SFR IKS og Vestby kommune uten at tiltak for å forhindre lukt er 
blitt gjennomført. 
 
I henhold til vilkår 12 i SFR IKS sin utslippstillatelse datert 21.11.2011 skal virksomheten ikke 
forårsake luktulemper til nærmeste bebyggelse.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Vi ser alvorlig på at luktproblemene ennå ikke er løst til tross for at Fylkesmannen ved flere 
anledninger har pålagt SFR IKS om å løse luktproblemene slik at ikke lukt fra anlegget sjenerer 
naboene. Senest ble dette tatt opp i brev 30.03.2015 til SFR IKS. SFR IKS har vist til tiltak som 
er blitt gjennomført etter påleggene, men disse tiltakene er åpenbart ikke vært tilstrekkelige for å 
fjerne luktproblemene fra anlegget. 
 
Pålegg 
Med hjemmel i forurensningsloven § 7 fjerde ledd pålegger Fylkesmannen SFR IKS å iverksette 
tiltak for å eliminere lukt fra og renseanlegget.  
 
Følgende tiltak må gjennomføres: 

 Fjerne åpenbare luktkilder (eksempelvis lukt fra åpne sedimentasjonsbasseng m.m) innen 
15.05.2018 
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 Foreta en kartlegging av mulige punkt- og diffuse luktkilder i og ved 
avløpsrenseanlegget.  

 Utarbeide en handlingsplan for evt. ytterligere tiltak utover åpenbare strakstiltak.  
 
En skriftlig tilbakemelding over årsaker og hvilke tiltak som er gjennomført sendes 
Fylkesmannen sammen med utarbeidet handlingsplan innen 15.06.2018.  
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket om tiltak kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker fra mottatt brev. Klagen bør 
begrunnes og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen sendes via 
Fylkesmannen.  
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