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BAKGRUND 
Åkerö Förvaltning AB ämnar att under 2020 lämna in ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 
Miljöbalken (1988:808). Ändringen gäller ombyggnation av stallar samt utökning av djurantal på 
Ottekils Gård, som har gällande tillstånd enligt miljöbalken. 
 
Målsättning med företaget Åkerö Förvaltning AB är att bedriva lantbruk med djurproduktion 
med god lönsamhet. Produktionen syftar till att producera livsmedel enligt svensk lagstiftning för 
djurvälfärd och miljö. Bolaget bidrar därmed till en inhemsk livsmedelsproduktion som ur 
samhällssynpunkt är nödvändig och som värdesätts allt mer. Överskott från produktionen går till 
driften av hela Åkerö inklusive slottet och övriga byggnader. Detta är en förutsättning för att 
kunna behålla de kulturella värden som finns där. För att uppnå detta krävs att företaget utvecklas 
och expanderar. 
 
Genom att bygga ett nytt grisstall samt delvis bygga om befintliga stallar kan produktionen läggas 
om så att de grisar som föds på gården kan stanna kvar för vidare uppfödning. Därmed behöver 
nuvarande tillstånd utökas med 1200 platser för slaktsvin. 
 
I detta underlag för samråd ges en översiktlig bild av verksamheten på Ottekils gård, de planerade 
ändringarna och utökningen, alternativ och förutsedd miljöpåverkan. Här beskrivs också förslag 
till fortsatt samrådsprocess.  

 

GENOMFÖRANDE AV SAMRÅD 
Samråd kommer att hållas genom samrådsunderlag skickas ut och möte hålls med Natur- och 
miljöenheten på Länsstyrelsen i Södermanlands län samt Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Katrineholms kommun. 
 
Boende längs väg 535 kommer att lämnas möjlighet att delta i samråd genom att information 
skickas ut efter att samråd hållits med länsstyrelse och kommun. Synpunkter kommer att tas emot 
skriftligt inom tre veckor efter att underlaget skickats ut.  
 
Samrådsunderlaget kommer även att publiceras på Åkerö förvaltnings hemsida: www.akero-
sateri.se    

UNDERSÖKNINGSSAMRÅD /BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 § och ska enligt 6 § Miljöbedömningsförordning 
(2017:966) alltid antas ha en betydande miljöpåverkan. Därför ska en specifik miljöbedömning 
genomföras genom kommande miljökonsekvensbeskrivning. Kraven för 
miljökonsekvensbeskrivningen i den specifika miljöbedömningen i 15-19 §§ 
Miljöbedömningsförordning (2017:966) kommer därmed att följas. 
 
Då verksamheten förutsätts innebära betydande miljöpåverkan behöver undersökningssamråd 
inte hållas.  
 

AVGRÄNSNINGSSAMRÅD 
Huvudsyftet med samrådet blir att avgöra avgränsningar i tillståndsansökan. 
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Sökanden avser att begränsa tillståndsansökan till att gälla den tillståndspliktiga djurhållningen 
med grisar samt nötkreatur med tillhörande anläggning, inklusive installerad 
förbränningsanläggning och gödsellagring. Ansökan kommer att göras med fokus på de planerade 
ändringarna. Växtodling kommer från och med 2020-01-01 inte längre bedrivas av bolaget och 
kommer inte att ingå i ansökan. Planerad avyttring av gödsel kommer att beskrivas.  
 
Sökanden vill vid samrådet särskilt lyfta följande frågor med Katrineholms kommun samt 
Länsstyrelsen i Södermanlands län: 

• Specificera vilken omfattning och detaljeringsgrad miljökonsekvensbeskrivningen bör ha.  
• Synpunkter på avgränsningar i ansökan. 
• Särskilda uppgifter som bör ingå i ansökan. 
• Vilka synpunkter finns i dagsläget på planerad lokalisering? 
• I vilken ytterligare krets ska samråd hållas?  

 
 

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Företag Åkerö Förvaltning AB 

Fastighetsbeteckning Ottekil 4:15 (tidigare Ottekil 4:1) 

Adress Ottekil 

Postadress 640 20 Björkvik 

Kontaktperson Joakim Andersson 

Telefonnummer 0155-96013 

Mobilnummer 073-5462460 

E-post joakim@akero-sateri.se 

Hemsida http://www.akero-sateri.se/ 

Organisationsnummer 556051-5685 

Kommun/Församling Katrineholm/Björkvik 

Län Södermanland 

Produktionsinriktning  Integrerad grisproduktion, nötköttsproduktion 

Verksamhetskod   1.10-i  

Gällande tillstånd  
 

Tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad 
djurhållning på fastigheten Ottekil 4:1, Katrineholms 
kommun, 2009-12-22. 

Dnr: 551-1025-2009, Länsstyrelsen Södermanland/  

MPD 
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NUVARANDE VERKSAMHET 
Gällande tillstånd och beslut 

• Tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad djurhållning på fastigheten Ottekil 
4:1, Katrineholms kommun, 2009-12-22. Dnr: 551-1025-2009, Länsstyrelsen 
Södermanland, MPD. Bilaga 1. 
 

• Godkännande av förbränningsanläggning med låg kapacitet på jordbruksföretag, 2013-04-
12, dnr: 38-8071/12. Bilaga 2. 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten drivs enligt gällande tillstånd för integrerad grisproduktion samt hållande av 
nötkreatur om totalt 910 djurenheter. Verksamhetens huvudkod är 1.10-i och den omfattas av 
EU-direktivet om industriutsläpp, IED.  
 
Produktionen på Ottekil består huvudsakligen av helintegrerad grisproduktion och hållande av 
nötkreatur. Den helintegrerade produktionen består av 700 suggor som producerar ca 16 000 
slaktgrisar årligen samt ytterligare ca 3 000 smågrisar som säljs vid avvänjning. 

 

 Nötköttsproduktionen består av 750 platser där kalvarna köps in vid 6 månaders ålder och de 
flesta slaktas vid ca 12 månaders ålder. 

 

Åkerö Förvaltning AB övertog verksamheten på Ottekils gård i augusti 2015. Från och med 
årsskiftet 2019/2020 bildas ett nytt bolag, Åkekil AB, där all växtodling kommer att ingå. Åkerö 
Förvaltning AB kommer således inte längre att bedriva växtodling.  

 

Verksamheten har utsläpp till luft i form av ammoniak och metan från djurproduktionen, buller 
från stallfläktar och transporter av foder, djur och gödsel. Uppvärmning av samtliga stallar, 
ekonomibyggnader och bostäder på gården sker med biobränsle.  

 

BESKRIVNING AV PLANERAD UTÖKNING 
Nybyggnation kommer ske med ett nytt grisningsstall (BB-stall) med 4 stycken avdelningar och 
med plats för 44 suggor i varje avdelning.  
 
Ombyggnad kommer att göras av befintliga BB-stallar. De kommer att göras om till två nya 
slaktsvinstallar. Med två nya stallar ökar antalet platser för slaktsvin från 4 000 platser till 5 200 
platser, då det kommer bli 600 nya platser/avdelning. Suggantalet blir detsamma som tidigare.  
 
 
Med två nya slaktsvinstallar kommer samtliga smågrisar att behållas för att födas upp till slakt. 
Idag säljs 3000 smågrisar/år och som väger ca 30 kilo vid försäljning. Efter utökningen kommer 
ca 19 000 slaktgrisar att produceras årligen. 
 

Djurhållningen för nötkreatur förändras inte.  
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Förändring av antalet djur och djurenheter 

Djurskategori antal platser 
nuläge 

djurenheter 
nuläge 

antal platser 
efter utökning 

djurenheter 
efter utökning 

suggor 700 233,3 700 233,3 

slaktgrisar 4 000 400 5200 520 

Nöt, < 6mån 95 15,8 95 15,8 

Nöt > 6 mån 490 163,3 490 163,3 

     

 812,5  932,5 

 
Byggnadernas placering 
 

 
Situationsplan över planerade ombyggnader (grön markering) samt plats för planerad utbyggnad (röd markering). 
 

Tidsplan 
Det är angeläget för bolaget att följa marknadens utveckling med god timing. Därför planeras 
utökningen att påbörjas med att byggnationer startar under slutet av 2020.  
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Eftersom bolaget är medvetet om att en tillståndsprövning kan ta tid kommer även ansökan om 
delbeslut göras för att kunna påbörja vissa förberedande arbeten som t ex markberedning, innan 
frågan är slutgiltigt avgjord. 

 
Gödselhantering 
Nuvarande lagringsutrymmen har kapacitet för den gödsel som utökningen av antalet slaktsvin 
beräknas generera. Om-/nybyggnationen av stallarna förväntas inte innebära ökade 
gödselvolymer. Se beräkningar i nedanstående tabeller.  
 

Tillgänglig lagringskapacitet  

Fastighet Lagringsutrymme Volym 

Ottekil 4:1 4 st flytgödselbrunnar 
 
 
 
gödselbassänger stallar, vakuumutgödsling, 
pumpbrunn 

5 000 m3 
3 200 m3 
3 200 m3 
   700 m3 

1 500 m3 

 
     50 m3 

Sarpetorp  1 st flytgödselbrunn 5 500 m3 

Å 1 st flytgödselbrunn 1 000 m3 

Summa lagringsutrymmen, flytgödsel   21 750 m
3  

 
 

Behov av lagringskapacitet 

Djurslag Lagringsbehov 
idag 

Lagringsbehov 
efter utökning 

Suggor, flytgödsel, 750 st  4 875 m3 4 875 m3 

Slaktgris, flytgödsel 4000 resp. 5200st 8 800 m3 11 440 m3 

Galtar, flytgödsel, 4 st 9 m3 9 m3 

Vallfodertjur, 1-16 mån, flytgödsel 380 st 2 280 m3 2 280 m3 

Kvigor, <1år, flytgödsel 190 st     760 m3    760 m3 

Kvigor, >1år, flytgödsel 190 st 1 311 m3 1 311 m3 
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Summa lagringsbehov, flytgödsel  18 035 m3 20 675 m3 

 
 

Avyttring av gödsel 
All gödsel kommer att avyttras. Idag avyttras gödseln till biogasproduktion. Bolaget upplåter 
sedan tillgängligt lagringsutrymme till annat växtodlingsbedrivande bolag för återtagna rötrester. 
Skulle det av någon anledning riskera att bli ont om lagringsutrymme för gödsel kan återtagande 
av rötrester upphöra. Bolaget kommer inte riskera att stå utan lagstadgat lagringsutrymme för 
gödsel.  

 

LOKALISERING 
Ottekils gård är belägen i Katrineholms kommun, ca 4 km från Björkvik och ca 8 km från 
Ålberga och Stavsjö samhälle. Omgivningen består av jordbruksmark och skog.  

 

Transporter till och från verksamheten kan gå antingen via väg 216 eller väg 534 till väg 535 för 
att därifrån ta av till Ottekils Gård. Se svart streckad linje på kartan nedan.  

 

 

NÄRBOENDE 
Inom 500 meter från anläggningen finns endast en bostad. Se kartbild nedan. De bostäder som 
ligger strax utanför kommer ändå att tas med i samrådet då de ligger utmed väg 535. 
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PLANFÖRHÅLLANDEN 
Området vid Ottekils Gård omfattas inte av detaljplan.  
 
För landsbygden i Katrineholms kommun finns Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del 
landsbygd, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19 § 189.  Om Björkvik sägs i 
översiktsplanen att orten är en typisk jordbruksbygd med flera stora gods.  
 
I översiktsplanen beskrivs jordbruket i kommunen och man presenterar statistik för åren 2001-
2011 som visar att antalet sysselsatta inom jordbruken i Katrineholms kommun har minskat med 
drygt 23 procent (från 377 till 289 sysselsatta). Dessa siffror följer i stort siffrorna för 
Södermanlands län och landet som helhet. Jordbrukslandskapets värden och karaktärer riskerar 
att utarmas till följd av dålig lönsamhet och nedlagd produktion. 
 
Som strategi för landsbygdens utveckling anges bland annat att kommunen vill skapa 
förutsättningar för att kunna driva företag på landsbygden, vilket långsiktigt främjar 
sysselsättning, service och bostäder. En utveckling av verksamheten vid Ottekils Gård som bidrar 
till fortsatt lönsamhet och därmed skapar sysselsättning för människor på landsbygden bör ligga 
helt i linje med vad som sägs i översiktsplanen. Den planerade utökningen kommer inte att 
påverka t ex skyddade områden, lokala- regionala- eller riksintressen, mm på ett sätt som strider 
med andra målsättningar och beslut i översiktsplanen. För orten Björkvik anges 
utvecklingsförslag med utbyggnad av bostäder och verksamheter. Det borde då vara positivt att 
företag i närheten vill utvecklas och bibehålla befintlig möjlighet till arbete i närheten av orten.  
 

OMRÅDESSKYDD 
Fornminnen 
Enligt Riksantikvarieämbetets fornsök finns inga fornminnen som kan beröras av den planerade 
utbyggnaden. Inför tidigare utbyggnad gjordes 2008 en arkeologisk utgrävning på Ottekils gård: 
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UV mitt, rapport 2008:40 arkeologisk utredning, En planerad utbyggnad av Ottekils gård, Södermanland, 
Björkviks socken, Ottekil 4:1 (bilaga 3). Inga fornlämningar hittades vid utgrävningen. 

 
 

Områdesskydd 
Ottekils Gård ligger inte inom skyddade områden för exempelvis, vattenskyddsområde, Natura 
2000, natur- eller kulturreservat, se kartbild från www.skyddadnatur.se.  
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LOKALISERINGSALTERNATIV 
En alternativ plats är svår att motivera eftersom anläggningen redan är etablerad med befintliga 
stallar och gödsellagring. Platsen har också prövats i tidigare tillståndsansökan. Att befintlig 
anläggning kan användas är en absolut förutsättning för att utöka verksamheten då det varken är 
miljömässigt eller ekonomiskt rimligt att nyetablera en ny anläggning på annan plats.  

 

Enda rimliga alternativa lokalisering är en annan plats inom gårdscentrum. Eftersom placeringen 
av stallarna är vald utefter befintliga byggnader, gödsellager, mm är det svårt att motivera en 
alternativ placering. Ett möjligt alternativ skulle kunna vara att justera placeringen av 
tillbyggnaden på den valda platsen genom att vrida stallet 90 grader eller förskjuta det något.  

Nollalternativ är att fortsätta med nuvarande produktionsvolymer.  
 

MILJÖPÅVERKAN 
En översiktlig bedömning av verksamhetens miljöpåverkan är att den kommer främst från 
utsläpp till luft, lukt, energianvändning, buller, och transporter. 

 

UTSLÄPP TILL LUFT 
Ammoniakemissioner kommer av djurhållningen. Utsläpp från grisar redovisas årligen i 
miljörapportens emissionsdeklaration. Ammoniakutsläppen förväntas öka i och med utökningen 
med 1200 slaktsvinsplatser.   

 

Under början av 2020 kommer den förbränningsanläggning som försörjer gården med värme att 
bytas ut. Separat anmälan har gjorts till Katrineholms kommun då pannan kommer att bytas 
innan tillståndsansökan har hunnit skickats in och prövats.  

 

Anläggningen är en fastbränslepanna på 495 kW som ersätter idag befintlig panna på 1 MW. 
Uppmätta utsläppsvärden från tillverkaren indikerar att utsläppsvärden från idag kommer att 
minska. Bränsle kommer att vara ved.  

 

Lukt 
Lukt kan förekomma från stallar och gödselförvaring. Få bostäder ligger dock så nära att 
störningar kan upplevas. Den utökning som planeras förväntas inte bidra till ökad lukt. Till 
exempel så kommer lagringsutrymmen inte att byggas ut (ingen ökad yta som kan avge 
ammoniakemissioner och lukt).  

 

BULLER OCH TRANSPORTER 
De viktigaste bullerkällorna i produktionen kommer att vara från transporter av slaktgrisar, 
foderråvaror, samt stallgödsel till biogasproduktion. Störningar från buller (transporter) kan 
främst beröra dem som bor utmed vägen fram till Ottekils gård. Särskilt samråd planeras med de 
som är berörda. 
 
Transporterna kommer dock endast att öka marginellt. Idag går det 7 lastbilar/år med smågrisar 
som kommer försvinna och ersättas med 11 lastbilar med slaktsvinstransporter. Under 2020 
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byggs två nya silos för att kunna lagra mer spannmål på gården. Det kommer att innebära färre 
fodertransporter. När det är möjligt kommer transporter att styras till dagtid på vardagar. Det kan 
dock förekomma transporter även på kvällar, helger och nätter när detta inte kan påverkas.  
 

Ventilationsljud från fläktar bedöms inte öka i och med den nya utbyggnaden då de nya fläktarna 
endast innebär en marginell ökning i jämförelse med befintlig verksamhet. Fläktarna är mycket 
tysta. Det finns inga närboende som kan tänkas störas av detta. 
 

Buller och extra transporter kommer också att uppstå en under begränsad tid i samband med 
byggnation av den nya anläggningen. 

 

ENERGIFÖRBRUKNING  
Uppvärmning sker med ved i installerad fastbränslepanna. Hela gårdens värmeproduktion kan 
tillgodoses med biobränsle.  
 
Uppskattad bränsleförbrukning är ca 1000 m3 ved per år. Energiåtgången i form av elförbrukning 
beräknas öka något, från ca 800 000kw/år till 900 000kw/år 

 

KEMIKALIER 
Verksamheten kommer att använda desinfektionsmedel i samband med rengöring av stallarna 
samt tvättmedel, rengöringsmedel och hygienartiklar för arbetskläder, personalutrymmen och 
personal. 
 
I övrigt förekommer kemikalier i mycket liten omfattning i verksamheten. Statusrapport kommer 
att inlämnas i samband med tillståndsansökan. 

 

AVFALL 
Det avfall som uppstår beräknas främst bli i form av kadaver samt en del icke farligt avfall som 
lämnas till återvinning. Annat avfall som uppstår är vid byte av ljuskällor i stallarna, batterier m.m. 
 
Döda grisar förbränns i egen biobränslepanna. Det finns idag ett godkännande från 
Jordbruksverket för denna hantering (förbränning i panna med låg kapacitet, max 50 kg/timme). 
Förnyat godkännande har sökts i samband med byte av förbränningsanläggningen och beslut 
inväntas av Jordbruksverket. 

 

MILJÖNS KÄNSLIGHET 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Ottekils Gård ligger inom avrinningsområde för sjön Yngaren (WA99500224 / SE653034-
15458).  Yngarens klassning för ekologisk status bedöms som ”dålig”. Bedömningen grundar sig 
framförallt på att näringspåverkan finns (dock anges osäkerhet pga förändrade mätmetoder och 
få data). Som diffusa källor anges bl a jordbruk ha en betydande påverkan. Det finns en risk att 
kvalitetskraven för övergödning, fysisk påverkan och särskilt förorenande ämnen inte uppfylls till 
2027. 
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Näringspåverkan skulle potentiellt kunna komma från verksamheten då gödsel produceras. 
Hanteringen sker dock i slutet system där gödseln pumpas ut till täta lagringsutrymmen. Gällande 
lagstiftning kräver lagring där läckage inte kan ske och täckning av brunnarna. Detta förhindrar 
effektivt läckage. Rutiner finns för att kontrollera lagringsutrymmena och det är inte sannolikt att 
något betydande läckage skulle kunna ske utan att det i så fall upptäcks direkt. Kemikalier som 
skulle kunna påverka vattenförekomstens kemiska status hanteras inte av verksamheten. Därför 
bedöms inte verksamheten kunna påverka Yngarens möjligheter att uppnå kvalitetskraven.  
 

Miljökvalitetsnormer för Luft 
På Katrineholms kommuns hemsida 1 anges att inga kontinuerliga mätningar av utomhusluften 
görs, men att det inte finns några stora eller generella problem med luften.  
 
Potentiell på verkan från den utökade verksamheten skulle kunna komma av ökat antal 
transporter. Då denna ökning endast är marginell bedöms detta inte kunna orsaka några mätbara 
förändringar eller påverkan på miljökvalitetsnormer för luft.  

 

Miljökvalitetsnormer för buller 
De bullerkällor som framförallt skulle kunna påverka omgivningen kommer av transporter till 
och från verksamheten. Ökningen av antalet transporter bedöms i detta skede av planeringen 
endast bli marginell. Detta bedöms inte kunna påverka miljökvalitetsnormer för buller.  

                                                 
1 https://www.katrineholm.se/boende--miljo/miljo--hallbarhet/miljo--halsa.html, 2019-11-12. 
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BETYDANDE MILJÖEFFEKTER  
Miljöpåverkan från den planerade utökningen med ny- och ombyggnad av stallar bedöms bli 
mycket begränsad. En viss ökning av ammoniakutsläpp till luft samt transporter kommer att ske, 
men detta bedöms, med bakgrund av den information som nu finns tillgänglig, inte ha några 
betydande effekter på miljön eller på upplevda störningar från verksamheten.  

 

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

Kontroll av verksamheten 
Företaget omfattas av förordningen (SFS 1998:901) verksamhetsutövarens egenkontroll, och 
arbetar efter upprättat egenkontrollprogram. Det uppdateras kontinuerligt och kommer att 
anpassas till de planerade förändringarna i verksamheten.  
 
Gällande tillståndsvillkor kommer att följas och miljörapport lämnas årligen.  
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I övrigt följs naturligtvis gällande lagstiftning kring gödsellagring, hantering av animaliska 
biprodukter, kemikaliehantering, avfallshantering, mm. 

 

Förebyggande av olyckor och påverkan på miljön 
I befintligt egenkontrollprogram finns riskbedömning och beskrivning av förebyggande åtgärder. 
Om det inträffar en större störning i driften som påverkar eller kan påverka miljön eller 
människors hälsa negativt, kommer kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning att meddelas. 
Vid behov meddelas även räddningstjänst. 
 

Ytterligare åtgärder 
Om kommande miljöbedömning visar att det finns behov för ytterligare förebyggande åtgärder 
kommer de att presenteras i tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning.  

 

 

 

 

 

 

 

Joakim Andersson    Ort och datum 
VD, Åkerö Förvaltning AB 

 
 

 

 

_ 
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__________________________________________________________________________ 

Hushållningssällskapet har på uppdrag av och i samarbete med verksamheten upprättat 
handlingarna. I arbetet har följande personer deltagit: 

 Titel/yrke Utbildning och erfarenhet 

Hanna Bannbers 

 

Miljörådgivare, 
Hushållningssällskapet 

Agronomexamen, SLU 

Miljö- och hälsoskyddsutbildning, SU 

Flerårig erfarenhet av tillsynsarbete på 
kommun. 

Joakim Andersson VD, Åkerö förvaltning Lantmästare, SLU 

Flerårig erfarenhet inom lantbruket 

Kontaktuppgifter till Hushållningssällskapet: 

Hushållningssällskapet 

Box 412 

751 06 Uppsala  

Tel 018-56 04 04   fax 018-56 04 29 

Mobil 072-713 07 00 

hanna.bannbers@hushallningssallskapet.se 

 

 


