
 
 
 
 

 
 

Miljömedicinskt yttrande 
angående nybyggnation av 

bostäder i närheten av 
hästverksamhet i Ytterby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandra Johannesson 
Yrkes- och miljöhygieniker 

 
 
 
 

Göteborg den 8 januari 2013 
 

 
 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Arbets- och miljömedicin 

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) 
ADRESS Box 414, 405 30 Göteborg        BESÖK Medicinaregatan 16 

TELEFON 031-786 28 42            E-POST sandra.johannesson@amm.gu.se 
HEMSIDA www.amm.se 

 



Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum  8 januari 2013 
 
Miljömedicinsk yttrande angående nybyggnation av bostäder i närheten av hästverksamhet i Ytterby 
 
 
Innehållsförteckning 
 
Bakgrund .......................................................................................................................... 3 

Hästverksamhet på fastigheten Vena 2:5.......................................................................... 3 

Besök på plats ................................................................................................................... 4 

Hästallergi ......................................................................................................................... 4 

Spridning av hästallergen ................................................................................................. 5 

Sammanfattning och bedömning ...................................................................................... 6 

Referenser ......................................................................................................................... 7 

Bilaga 1. Ritning över planområdet .................................................................................. 8 

Bilaga 2. Skiss över planerad verksamhet på fastighet Vena 2:5 ..................................... 9 

 
 
  

2 
 



Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum  8 januari 2013 
 
Miljömedicinsk yttrande angående nybyggnation av bostäder i närheten av hästverksamhet i Ytterby 
 
 
Bakgrund 
 
Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) kontaktades av Mikaela 
Ranweg, avdelningen för samhällsbyggnad vid Kungälvs kommun angående en detalj-
plan för västra Ytterby. Enligt detaljplanen planeras nybyggnation av ca 100-150 bostä-
der i ett område där det på grannfastigheten finns hästverksamhet. Frågan som ställts 
från Kungälvs kommun är om området är lämpligt för bebyggelse av bostäder med 
avseende på närheten till hästverksamhet?    
 
En miljömedicinsk bedömning har tidigare gjorts vid VMC (augusti 2007) för en annan 
del av västra Ytterby, då med avseende på nybyggnation i närheten av Björkåsstallet 
(Kongahälla ridsällskap). I denna tidigare utredning berördes dock inte det område som 
nu är aktuellt (område C enligt planprogrammet i utredningen från 2007). 
 
Kommunens ritning för planering av bostäder finns i bilaga 1. De bostäder som kan bli 
aktuellt att bygga är de som finns inritade med heldragna linjer. De med streckade 
linjer ligger dels innanför fastighetsgränsen till Vena 2:5, och dels inom planerat väg-
område och är enligt Mikaela Ranweg inte aktuella eftersom detta skulle kräva förvärv 
av mark inom fastigheten Vena 2:5. Kommunen har på kartan ritat en cirkel med radie 
200 m kring det befintliga stallet på fastigheten. 
 
 
 
Hästverksamhet på fastigheten Vena 2:5 
 
Fastighetsägarna äger fastigheten Vena 2:5 sedan 1986. I dagsläget finns fyra hästar på 
gården, men antalet har under åren varierat och som mest har de haft 12 ponnyhästar på 
gården då de hyrt ut boxplatser till hästägare i trakten. Fastighetsägarna planerar att 
utöka sin verksamhet för att kunna ha upp till ca 15-20 hästar inom fastigheten (ca två 
till fyra egna hästar och sedan hyra ut stallplats till privata hästägare). Enligt fastighets-
ägarna finns det stort intresse från privatpersoner att hyra in sina hästar i området kring 
Ytterby, och i ett större stall i västra Ytterby (Vena dressyrstall) är samtliga boxplatser 
uthyrda.  
 
Ritning för planerad utökad verksamhet på Vena 2:5 har erhållits från fastighetsägarna 
och återfinns i bilaga 2. Det nya stallet för lösdrift är inritat ca 40 m öster om den 
befintliga ladugården, samt en intilliggande paddock. Ett ev. framtida stall är inritat på 
andra sidan paddocken, ca 70-80 m öster om befintlig ladugård. På den bifogade 
ritningen finns även inritat ridhall och paddock inritade på fastighetens sydöstra 
område, ca 40-50 m från fastighetsgränsen.        
 
Fastigheten Vena 2:5 är på sammanlagt 10 ha, 8 ha åker och 2 ha betesmark. I framtiden 
vill man, med ökat antal hästar, använda hela arealen som beteshagar.  
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Besök på plats 
 
Fastigheten Vena 2:5 besöktes den 24 april 2012. Vid besöket deltog Mikaela Ranweg, 
från stadsbyggnad, avd. planering, vid Kungälvs kommun, Kristina Franzén från miljö-
enheten, Kungälvs kommun, fastighetsägarna samt Sandra Johannesson från VMC. Vid 
besöket diskuterades dels kommunens planer på nybyggnation av bostäder och en väg 
genom området i direkt anslutning till fastigheten Vena 2:5, dels fastighetsägarnas 
planer på att utöka sin hästverksamhet.   
 
Vid besöket höll man på att renovera det gamla stallet och där skall man enligt 
fastighetsägarna ha maximalt sju boxar för hästar, sadelkammare samt foderförvaring. 
Ett nytt stall ska byggas med kombinerat boxplatser och lösdrift med plats för 
sammanlagt max 13 hästar (4 i boxar och 9 i lösdrift).  
 
Då vägsträckningen ligger i direkt anslutning till fastighetsgränsen till Vena 2:5 skulle 
detta enligt fastighetsägarna inskränka det möjliga utrymmet för beteshagar inom 
fastigheten, då trafikbuller kan utgöra problem för hästarna. Man skulle i så fall behöva 
flytta in beteshagarnas östra gräns en bit ifrån vägen. Fastighetsgränsen går vid staketet, 
se bilden nedan. 
 

     
Fastigheten Vena 2:5, sett från västra kanten av planerat bostadsområde. 
 
 
 
Hästallergi 
 
I den nationella miljöhälsoenkäten från 2007 uppgav 8 % av den vuxna befolkningen 
(18-80 år) att de hade allergibesvär av hästar, varav 5 % uppgav medelsvåra till svåra 
symtom.  I miljöhälsorapport från 2005 hänvisas till att svenska studier visat att ca 15-
18 % av alla barn är sensibiliserade mot pälsdjur som katt, hund eller häst. Att vara 
sensibiliserad behöver dock inte innebära att man har kliniska tecken på allergisjukdom. 
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Det är inte känt vilken grad av exponering som krävs för att en allergisk person ska få 
symtom och den individuella variationen kan förväntas vara stor.    
 
 
 
Spridning av hästallergen 
 
Antalet studier som undersöker spridning av hästallergen från hästverksamhet är fort-
farande begränsat. I studier har såväl luftburet som sedimenterat damm insamlats på 
olika avstånd från stall och beteshagar. Utomhusprover har visat att luftburet häst-
allergen avklingar relativt snabbt med avståndet. Mätningar (ca 200 luftprover) kring en 
hästanläggning med 32 hästar i Uppsala visade att på avstånd 50 till 100 m från stall 
eller beteshage kunde hästallergen detekteras i ca hälften av proverna (Elfman m fl., 
2008). Andelen prover med detekterbara halter minskade betydligt vid ett avstånd på 
200 m eller mer. Hästallergen spreds längre i vindriktningen och nivåerna var generellt 
högre på sommaren än på vintern. Uppmätta lufthalter hästallergen på 50 till 100 m av-
stånd från stallområdet var mindre än 5 % av nivåer uppmätta precis utanför stallets 
ingång. Halter inne i stallet var mycket högre. Luftprover tagna på 100 till 200 m från 
stall var nivåmässigt jämförbara med halter uppmätta i offentliga miljöer, t ex på bussar 
(personlig kommunikation Lena Elfman).  
 
I en annan svensk studie analyserades sedimenterat damm i och utanför hus i närheten 
av två olika stall (30 respektive 100 hästar) (Emenius G m fl., 2009). I prover tagna på 
balkonger belägna inom 250 m från ett stall kunde hästallergen detekteras i 15 av 19 
prover. I prover tagna inomhus i bostädernas vardagsrum kunde hästallergen påvisas i 
6 av 23 hem. I tre av dessa hem hade någon familjemedlem regelbundet kontakt med 
hästar och i tre hade ingen hästkontakt. De tre bostäder där ingen hade kontakt med 
hästar låg mycket nära stall (inom 20 m). De studier som redovisats här har gjorts kring 
anläggningar med relativt många hästar, mätningar kring stall med fåtal hästar saknas.   
 
Den indirekta spridningen av hästallergen via människor som har kontakt med hästar är 
av stor betydelse. Studier i Stockholms- och Uppsalaområdet har visat att uppmätta 
halter av hästallergen i klassrum var signifikant högre där många elever hade häst-
kontakt på sin fritid jämfört med klassrum där få elever hade hästkontakt (Merritt m fl., 
2011). Även dammsugning av bussäten har påvisat hästallergen i damm, med högre 
halter i bussar som trafikerar glesbygd jämfört med stadsbussar. Denna passiva expone-
ring via människor är viktig att ta i beaktande för att skydda personer med hästallergi. 
 
Socialstyrelsen har i sitt meddelandeblad från 2004 uttalat att ett skyddsavstånd på 
200 m mellan den plats där hästar regelbundet vistas (stall och beteshagar) och bostäder 
kan vara rimligt med hänsyn till risk för olägenhet som lukt, flugor, buller och allergi-
risk (Socialstyrelsen, 2004). Socialstyrelsen tar alltså inte enbart allergiaspekten i 
beaktande. Socialstyrelsen tar dock inte ställning i det enskilda ärendet, utan överlåter 
till kommun eller länsstyrelse att avgöra vilket avstånd som kan vara lämpligt att 
kräva/tillåta i det specifika fallet. En uppdatering av meddelandebladet pågår (personlig 
kommunikation med Greta Smedje på Socialstyrelsen).        
 
Vidare bör framhållas att direktkontakt med hästar innebär en betydligt högre expone-
ring för hästallergen än vad som är fallet via luftburen spridning. Den kliniska betydel-
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sen av den indirekta spridningen av hästallergen via människor (i skolor, förskolor, 
butiker, kollektivtrafik etc) för allergiska individer är föga utredd. I en studie från Upp-
sala fann man att luftvägssymtom och astma var vanligare bland elever i skolor med 
högre halter hästallergen jämför med skolor med lägre halter (Kim m fl., 2005). 
 
 
 
Sammanfattning och bedömning 
 
I västra Ytterby planeras ett hundratal nya bostäder på fastighet angränsande till Vena 
2:5, där hästverksamhet bedrivs. I dagsläget finns fyra hästar på fastigheten. Ett nytt 
stall har börjat byggas med plats för sammanlagt maximalt 13 hästar, där privatpersoner 
i närområdet ska kunna hyra in sina hästar. Planer finns att ha sammanlagt 15-20 hästar 
på fastigheten.  
 
Svenska studier med mätningar av hästallergen i områden kring stall och beteshagar har 
visat att luftburet hästallergen avklingar snabbt med avståndet. Hästallergen kunde 
uppmätas 50 till 100 m från stall eller beteshage, men i ett fåtal luftprover kunde låga 
halter påvisas längre bort. I de bostäder där man i en svensk studie kunnat påvisa häst-
allergen inomhus låg husen antingen mycket nära stall (< 20 m) eller hade de boende 
hästkontakt. Däremot kunde hästallergen uppmätas i sedimenterat damm tagna på 
balkonger på hus belägna på olika avstånd inom 250 m från stall.  
 
Vindriktning och terrängens öppenhet påverkar spridningen via luft. Ett någorlunda 
brett skogsparti, gärna med barrträd, förefaller kunna dämpa luftburen spridning av 
hästallergen. Landskapet vid fastigheten Vena 2:5 är öppet mellan nuvarande beteshagar 
och det för bostäder planerade området. Området där bostäder planeras är beläget öster 
om fastigheten med hästverksamhet, vilket skulle innebära att bostäderna kommer att 
ligga i vindriktningen när det blåser från väst/sydväst som är vanligaste vindriktningen 
under sommarhalvåret.  
   
Sammantaget tyder den begränsade forskningen som finns inom området på att häst-
allergen avklingar snabbt (50-100 m) från område där hästar vistas. Det är inte känt 
vilken grad av exponering som behövs för att en hästallergisk person ska få symtom, 
och den individuella variationen är stor. Det är dock sannolikt att hästallergiker som bor 
inom ett avstånd av ca 100 m från hästverksamhet (stall och beteshagar) av det slag som 
planeras på fastigheten Vena 2:5 löper en ökad risk att få symtom jämfört med om de 
bor någon annanstans utan närhet till hästar.  
 
Indirekt spridning av hästallergen, via människors kläder, hår etc, är av stor betydelse 
för förekomst av hästallergen i offentliga miljöer (t ex skolor, affärer, bussar etc). Det är 
därmed viktigt att ta flera aspekter i beaktande vid nybyggnation intill djurhållning för 
att undvika eventuella problem och klagomål i framtiden.    
 
Bedömningen har diskuterats med professor Lars Barregård, VMC.  
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