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Bakgrund och underlag 
 
Bollebygds kommun har skickat en förfrågan rörande lämpligheten att bygga två 
planerade mindre bostadsområden i närheten av en befintlig ridanläggning med till-
hörande hagar och hästverksamhet. De två områdena: Bollebygds Kyrkby 1:37 m.fl. 
och Flässjum 3:131 m.fl. har enligt förfrågan tidigare varit föremål för detaljplanering 
och samrådsdiskussioner.  
 
Bollebygds Kyrkby planeras att byggas i den nordvästra delen av Bollebygds tätort. 
Byggplanen möjliggör uppförandet av ett mindre antal småhus. Området ligger enligt 
bifogad kartbilaga cirka 60-100 meter väster om en befintlig ridanläggning inklude-
rande ridhus, stallar och hästhagar. Det minsta avståndet mellan den planerade be-
byggelsen och stallet uppges vara cirka 120 meter. 
 
Planområdet Flässjum 3:131 är planerat att uppföras i den södra delen av Bollebygds 
tätort. Planen omfattar ett uppförande av såväl enfamiljshus som flerfamiljshus. Enligt 
bifogad kartbilaga uppges hästhagar och stall för 2-3 hästar vara beläget på ett avstånd 
av 60-100 meter väster om planområdet. Det minsta avståndet mellan de planerade 
bostäderna och stallet uppges vara cirka 60 meter. 
 
Det befintliga underlaget omfattar ovanstående beskrivning av områdena Bollebygds 
Kyrkby och Flässjum 3:131 samt bifogat kartunderlag. Någon ytterligare beskrivning 
av eventuella speciella topografiska förhållanden i området har ej bifogats. Ej heller 
har någon meteorologisk bedömning innefattande analys och beskrivning av förhärsk-
ande vindriktningar över de aktuella planområdena bifogats. Sannolikt kan man dock 
räkna med en förhärskande västlig vind över denna del av Västra Götalandsregionen. 
 
 
Hälsorisker vid exponering för hästallergen 
 
Djurallergier är i dag mycket vanliga. Pälsdjursallergi är exempelvis lika vanligt före-
kommande som pollenallergi. Den så kallade atopiska allergin innebär produktion av 
IgE-antikroppar mot i omgivningen vanligt förekommande ämnen, exempelvis aller-
gen från björk, gräs, gråbo, pälsdjur av olika typ, kvalster och mögelsporer. 
 
Allergier mot häst har ökat under senare tid eftersom många stadsbor rider på sin fri-
tid. Man brukar räkna med att cirka 15-20 % av atopikerna är allergiska mot häst. 
Vanligen har allergi utvecklats mot så kallade hästserumproteiner som finns på huden 
och i mjäll från hästen. Hästallergiker kan också reagera vid kontakter med åsnor, 
mulor och zebror, så kallad korsallergi.  
 
Allergiutveckling mot häst kräver vanligtvis direktkontakt med djuret, genom till 
exempel upprepad ridning, vistelse i stallar, ryktning m.m. Hästallergen räknas som 
potenta allergen och många som utvecklat allergi mot häst har därför en mycket kraf-
tig allergi. De kan exempelvis reagera med allergiska symtom när de inomhus träffar 
en ryttare som inte tvättat håret efter ett besök i stallet. Starkt hästallergiska individer 
har vid läkarbesök berättat att de kan reagera med ökade allergiska symtom på flera 
hundra meters avstånd från hästar, om vinden ligger på från det hållet. En mycket stor 
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andel, närmare 100 %, av dem som utvecklat allergi mot häst får symtom vid kontakt 
med djuret. Utöver risken för allergentransport bör även spridning av lukt och flugor 
från stall beaktas.  
 
 
Spridning av hästallergen 
 
Ett statligt betänkande från 1989 (SOU 1989:86) rekommenderade att nybyggda 
bostäder, skolor och daghem inte borde uppföras närmare än 500 meter från stall eller 
andra byggnader för djurhållning. Detta skyddsavstånd har även rekommenderats i 
Boverkets allmänna råd. I praktiken har dock 200 meter ofta kommit att betraktas som 
ett lämpligt skyddsavstånd mellan bostäder och djurhållning, men varje byggprojekt 
bör prövas enskilt utefter rådande förhållanden. Skyddsavstånden är framför allt 
rekommenderade för undvikande av spridning av lukt från stallar och gödsel, fekalier 
och vissa typer av foder liksom buller från ventilationsanläggningar och ansamling av 
flugor. 
 
På basis av tidigare erfarenheter har Astma- och Allergiförbundet hävdat att hästaller-
gen kan ge besvär hos sensibiliserade individer upp till 400 meter från ridanlägg-
ningar. Socialstyrelsen har i ett skyddsblad från 1991 rekommenderat ett skydds-
avstånd på 200 meter mellan hästhållning och bostäder, skolor och förskolor.  
 
En nyligen genomförd undersökning av Miljömedicinska enheten vid Stockholms läns 
landsting visade att man inte kunde detektera luftburna hästallergen mer än 40 meter 
från ett stall. I avstrykningsprover som tagits på platser som var skyddade för regn 
kunde man påvisa hästallergen upp till 100 meter från stallet. Mätningar vid en 
träningsbana vid Solvalla gav ungefär samma resultat. Detekterbara halter av häst-
allergen kunde inte påvisas längre bort än cirka 50 meter från banan. I fortsatta studier 
kunde man påvisa hästallergen på ett avstånd som översteg 200 meter från stall, men 
detta endast i områden där många hästar rörde sig i omgivningarna. Inne i bostäder i 
Stockholm har man vid denna enhet inte kunnat påvisa förekomst av hästallergen på 
större avstånd än 50 meter från stall, om inte någon eller flera av familjemed-
lemmarna haft regelbunden kontakt med hästar. I bostäder som låg cirka 10 meter från 
ett stall med över 100 hästar var de uppmätta koncentrationerna av hästallergen i 
inomhusluften mindre än 1 % av de halter som uppmättes på balkongen utanför 
samma bostadsrum. 
 
En liknande undersökning vid Arbets- och Miljömedicin, Akademiska sjukhuset i 
Uppsala har nyligen utförts vid Akademistallet i Uppsala. Denna ridanläggning har 
32 ridhästar vilka går ute i hagar som sträcker sig upp till cirka 200 meter från stallet. 
Ridhästarna vistas cirka 8 timmar per dag i hagarna. Proverna insamlades under peri-
oden maj-juni och augusti-september 2002 då det mestadels var torrt och soligt väder 
samt nästan vindstilla (0-2 m/s). Luftburet hästallergen insamlades under 7 timmar 
med en speciell luftprovtagare och dammprover togs genom avtorkning av ytor med 
trasor på olika avstånd från stallet. Resultaten visade att hästallergen kunde detekteras 
upp till 400 meter i luften och upp till 450 meter i damm från mittpunkten av det 
område hästarna rörde sig inom. Allergen kunde med andra ord spridas upp till 
250 meter utanför det område där hästarna normalt rörde sig. Hästallergenkoncentra-
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tionerna kunde variera mellan 2 och 10 gånger på en och samma plats beroende på 
ökad vind. Arbets- och Miljömedicins slutsats blev en rekommendation av ett skydds-
avstånd på 500 meter för nybyggnationer i anslutning till ridanläggningar med hänsyn 
tagen till risk för spridning av hästallergen. 
 
Ett flertal undersökningar har visat att en väsentlig allergenspridning från kontakter 
med djur sker via människor. Hästallergen på kläder eller i hår kan därigenom spridas 
till bussar och till andra kommunikationsmedel, till skolor eller till bostäder där häst-
allergiska individer vistas. Detta kan utlösa allergiska besvär hos de drabbade indivi-
derna. Risknivåerna för utveckling av allergiska besvär hos hästallergiska individer 
vid denna typ av indirekt allergenspridning är emellertid ännu ofullständigt utredda. 
 
 
Sammanfattande bedömning 
 
I nuvarande kunskapsläge, med beaktande av den i Miljöbalken beskrivna försiktig-
hetsprincipen och med hänsyn tagen till personer som är känsligare än normalt, samt 
på basis av ovan rekommenderade skyddsavstånd från olika myndigheter och i olika 
utredningar har vi kommit till följande slutsats när det gäller lämpligt skyddsavstånd 
vid nybyggnation i anslutning till befintlig ridverksamhet:  
 
Vid nybyggnation av bostadshus, skolor och förskolor i anslutning till befintlig rid-
verksamhet innefattande stall och hästhållning finner vi det ur allergisynpunkt ange-
läget att även fortsättningsvis respektera det skyddsavstånd på 200 meter mellan dessa 
byggnader, som under många år använts som praxis i sådana sammanhang. Detta 
skyddsavstånd tar även hänsyn till andra typer av olägenheter såsom spridning av lukt 
och flugor från stall. 
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