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Bakgrund 
 
Stadsbyggnadskontoret i Lerums kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för 
Norra Koxås beläget i södra delen av kommunen. Syftet med planen är att möjliggöra 
byggnation av ett tjugotal fristående bostäder i anslutning till ett befintligt 
småhusområde. I programmet för detaljplan framgår att det finns ett befintligt stall i 
nära anslutning till planområdet. Närmaste byggrätt är belägen 130 meter nordväst om 
detta stall. Byggrätten ligger med en höjdskillnad om +30 meter i terrängen jämfört 
med stallet. 
 

 
 
Bild 1/ Detaljplansområdet 
 
Stadsbyggnadskontoret i Lerums kommun önskar VMC´s yttrande om dels hur stora 
hälsorisker det finns med spridning av hästallergen, dels hur långt försiktighetsavstånd 
som bör tillämpas. 
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Hälsorisker 
 
Olika former av djurallergi är i dag mycket vanligt i samhället. Pälsdjursallergierna är 
nu lika vanligt förekommande som pollenallergi. Allergier mot häst har under senare 
tid ökat då många människor som bor i städer rider på sin fritid. Man kan räkna med 
att cirka 15-20 % av dem som är atopiska är sensibiliserade mot häst det vill säga 
några procent av befolkningen. Med atopiska menas att man har en ärftlig benägenhet 
att utveckla antikroppar mot ett visst allergen. Uttryckt på ett annat sätt kan man säga 
att en grundförutsättning för att man skall ha en allergi är att man är sensibiliserade 
mot just det allergenet. Men inte alla som är sensibiliserade har symtom av sin allergi, 
det vill säga är allergiska mot hästar.  
 
I den så kallade OLIN-studien undersöktes förhållandet mellan olika luftburna 
allergener och förekomsten av astma, rinit och eksem.  Bland astmatiska barn var 23% 
sensibiliserade mot häst. 37% av barnen med rinit och 15% av de med eksem var 
sensibiliserade mot häst. (1) 
 
I en 5-års uppföljningsstudie av 412 barn jämfördes förekomsten av allergisk snuva, 
eksem och sensibilisering mellan barn i Göteborg och Kiruna. Studien visade att 
sensibilisering för häst var mindre vanligt bland barn boende i Göteborg. Pojkarna var 
oftare sensibiliserade för häst än flickor, detta trots att flickor oftare utsätts för större 
doser av hästallergen. (2) 
 
För att utveckla en hästallergi krävs normalt att man utsätts för en kraftig och 
långvarig exponering av hästallergen. Detta kräver att man rider eller arbetar med 
hästar, alternativt att familjemedlemmar eller klasskamrater som rider för med sig 
allergen i kläderna. Man kan dock inte bli överkänslig enbart genom att vistas i 
närheten av ett ridstall. Det finns kliniska beskrivningar på människor som reagerat 
mycket kraftigt på en relativt måttlig exponering för hästallergen. De människor som 
redan har utvecklat en överkänslighet kan få symtom av hästallergen som spridits med 
vinden.  
 
Skyddsavstånd 
 
I Boverkets allmänna råd 1995:5 med titeln ”Bättre plats för arbete” rekommenderas 
ett skyddsavstånd mellan bebyggelse och djurhållning i lantbruk och ridanläggningar  
om 500 meter. Skyddsavståndet är tänkt i första hand som skydd för olägenheter i 
form av lukt, flugor och buller från verksamheten. Det allmänna rådet omnämner 
allergier enbart i allmänna ordalag. 
 
Studier genomförda av Miljömedicinska enheten vid Stockholms läns landsting visade 
att man inte kunde detektera luftburna hästallergener mer än 40 meter från ett stall. På 
avstrykningsprover som tagits på ytor som var skyddade från regn kunde hästallergen 
påvisas upp till 100 meter från stallet (3). Undersökningar invid en träningsbana för 
hästar vid Solvalla trav gav liknande resultat. Vid en studie genomförd vid Arbets- 
och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kunde hästallergen detekteras 
upp till 250 meter från det område där hästarna normalt rörde sig. Spridningen visade 
sig även bromsas av stora byggnader och skog. (4). 
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Ovanstående studier är inte genomförda under samma grundförhållanden eller med 
samma metodik. Resultatet från de olika studierna går därför inte att jämföra med 
varandra. 
 
Det finns ett antal studier som visar på en omfattande spridning av allergener från 
människor som varit i kontakt med djur. Kunskapen om vilket avstånd som är relevant 
för att minska risken för allergiska besvär hos individer som är allergiska mot hästar 
saknas i dagsläget. Man kan därför inte generellt säga att ett visst avstånd skulle vara 
det korrekta för att man inte skall utveckla en hästallergi. För det stora flertalet av 
människor, som inte dagligen kommer i kontakt med hästar, lär den huvudsakliga 
exponeringen för hästallergen komma från andra människor som har kontakt med 
hästar.  
 
Förhärskande vindriktning 
 
Nedanstående tabell visar vindriktning i centrala Göteborg år 2002 (3). 
     

         
Månad Vindriktningar, %         Vindhastighet, m/sek
 N NO O SO S SV V NV Vind- Medel- Maxvärde 
              stilla1  värde   Dygn Timme

Januari 2,8 3,7 2,6 8,5 24,9 33,2 15,5 4,9 3,9  4,7  8,3 13,3
Februari 4,0 3,3 3,3 5,4 17,4 33,0 21,0 10,2 2,5  5,7  10,0 13,6
Mars 8,9 6,8 6,5 8,7 12,0 27,8 16,7 9,9 2,7  4,6  8,8 11,5

April 11,2 24,2 7,6 12,6 12,2 13,5 9,8 3,9 5,0  3,4  6,3 14,0
Maj 7,5 20,9 11,5 15,1 12,9 16,8 8,4 4,2 2,7  4,0  7,0 9,4
Juni 2,9 9,2 10,3 8,5 11,2 26,8 25,1 3,4 2,6  4,5  8,0 14,3

Juli 4,0 7,3 5,3 8,8 14,8 21,0 19,0 8,5 11,3  3,6  6,2 9,4
Augusti 6,0 25,2 20,6 13,0 4,8 12,9 9,5 3,6 4,3  3,0  7,5 11,1
September 13,6 21,7 6,5 6,9 10,3 16,3 12,6 4,7 7,5  3,4  5,9 7,8

Oktober 12,6 39,4 10,2 7,9 5,7 9,5 6,9 3,0 4,8  4,2  7,3 9,5
November 13,3 38,5 14,7 10,8 8,7 4,1 2,2 4,7 3,1  3,4  6,5 7,6
December 8,3 37,2 31,1 5,6 1,4 5,6 2,2 2,2 6,3  3,2  5,1 6,9

Hela året 7,9 19,8 10,9 9,3 11,4 18,4 12,4 5,3 4,7   4,0   10,0 14,3
      
Anm   Observationer vid miljöförvaltningens mätstation i Östra Nordstan, 30 m över marknivå.      
1  Vindstilla = Vind högst 1 m/sek.      
 
Tabellen visar på typiska vindförhållanden för västkusten med en förhärskande 
vindriktning från syd till väst. Under förutsättning att inte andra lokala 
vindförhållanden råder i Lerums kommun kan man utgå ifrån att ovanstående 
förhållande även gäller i detta ärende. Man kan därför förvänta sig en vindriktning 
från ridanläggningen mot det tänkta bostadsområdet under sammanlagt 20 % av tiden 
under ett år. 
 
Inspektion på platsen 
 
VMC genomförde den 4 december 2003 en inspektion på den fastighet (Lerum 3:11) 
med möjlig hästhållning som ligger närmast planområdet. Vid samtal med 
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fastighetsägaren framkom att det fanns 4 stallplaster på fastigheten. För närvarande 
fanns inga hästar på fastigheten, inte heller fanns några planer på att skaffa hästar. 
Man kan dock inte utgå från att dessa planer inte kan ändras i framtiden, eller vid en 
eventuell försäljning av fastigheten. 
 
I nära anslutning till detaljplaneområdet finns det på två platser med hagar där man 
vid inspektionstillfället kunde konstatera att det fanns hästar. Det kortaste avståndet 
mellan en byggrätt inom detaljplaneområdet och en hage uppskattas till cirka 75 
meter. 
 
 
Bedömning 
 
Placering av bostäder inom föreslaget detaljplaneområde bedöms inte framkalla några 
nya fall av hästallergi för de boende om dessa inte själva rider eller arbetar med 
hästar.  Personer som flyttar in i området med en redan befintlig hästallergi bedöms 
inte få någon påtagligt ökad risk att få symtom av sin hästallergi. 
 
Göteborg den 30 januari 2004 
 
Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) 
 
 
 
Erik Larsson    
Miljöutredare 
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