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Bakgrund 
 
Vårgårda kommun har genom stadsarkitekt Sabina Talavanic önskat en miljömedicinsk 
bedömning av eventuella hälsorisker med, och skyddsavstånd för att hålla dessa på 
rimlig nivå vid byggande av ett bostadsområde i närheten av stall och betesmark för 
hästar. 
 
Bedömningen i detta yttrande baseras på: 
– Besök på plats tillsammans med Sabina Talavanic samt kommunchef Erik Lidberg. 

I samband med detta även samtal med Steinar Knutsen, ägare till Lagmansholms 
herrgård.  

– Samrådshandling med detaljplan för del av Lagmansholm 2:79 Vårgårda kommun, 
upprättad 2009-06-16. 

– Samrådsredogörelse daterad 2009-06-16 innehållande sammanfattning av inkomna 
synpunkter från bl.a Länsstyrelsen. 

– Detaljplan 2009-12-03, bilaga 1. 
 
Detaljplanen omfattar 16 villor och 3 mindre flerbostadshus alternativt 22 villor, i 
anslutning till befintlig småhusbebyggelse. Den nya bostadsbebyggelsen planeras som 
”hästnära boende”, här innebärande att varje hushåll ska ha tillgång till minst en box-
plats för häst per bostad, med tillhörande beteshagar och ridanläggning. Det befintliga 
stallet byggs ut med en ny del som planeras ingå i en gemensamhetsanläggning för de 
planerade bostadsfastigheterna. I anslutning till befintligt stall finns för närvarande en 
öppen gödselplatta, denna kommer att byggas in, och användas även för den till-
kommande stalldelen. En ridväg planeras gå genom området i ost-västlig riktning, 
mellan flerbostadshusen och villatomterna. Ytterligare ridvägar kan bli aktuella men 
ingår inte i detaljplanen. En lekplats finns inritad på detaljplanen cirka 30 meter från 
närmaste betesmark, enligt muntligt besked från stadsarkitekten är detta endast ett för-
slag, det är ännu inte fastställt var lekplatsen kommer att ligga. Vegetationsridå planeras 
mellan beteshagar och tomtmark/flerbostadshus. 
 
I övrigt föreslagna åtgärder är att det vid bygglov särskilt skall upplysas om att bostä-
derna är hästnära boende. Vid husköp blir man del i den förening som sköter gemen-
samhetsanläggningen med del i hagar och stall. Ventilation från stall och ridhus riktas 
bort från bostäderna. Dörrar till ridhus och stall placeras bort från bostäderna. Omkläd-
nings- och duschmöjligheter finns i stallet/ridhuset med sluss direkt ut. Information 
sprids i stallet och ridhuset om vikten av att duscha och klä om innan man åker hem 
med buss eller vistas på andra allmänna platser. 
 
I nuläget finns 19 hästar i det befintliga stallet. I den planerade hästsportanläggningen 
kommer att finnas plats för högst 22 hästar enligt detaljplanen. Enligt muntligt besked 
från Steinar Knutsen respektive mejlbesked från Sabina Talavanic kommer det dock 
sammanlagt att bli högst 30 hästar. I samband med tävlingar kommer tillfälligt ytterli-
gare ett antal hästar att vistas i och omkring stallområdet. 
 
I ursprunglig detaljplan planerades kortare avstånd mellan stall/beteshagar och 
tomter/villabebyggelse. Detaljplanen reviderades sedan efter Länsstyrelsens bedömning. 
Länsstyrelsen påtalade bl.a. att även den som flyttat till ett hästtätt område kan utveckla 
hästallergi och att man då trots en uttalad vilja att bo nära hästar så småningom kan 
uppleva djurhållningen som en olägenhet. Man bör även väga in faktorer som gödsel-
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hantering, flugor och lukt. Man anser att skyddsavstånd om minst 100 meter mellan 
bostäder och häststall bör gälla samt att tomtmark direkt angränsande till rasthagar inte 
är lämpligt.  
 
 
 
Hälsorisker vid exponering för hästallergen 
 
Pälsdjursallergier är idag lika vanligt förekommande som pollenallergi. Cirka 15-20 % 
av personer med allergibesvär är allergiska mot häst. Förekomst av hästallergi i befolk-
ningen i allmänhet är inte exakt klarlagd, men cirka 8 % av den vuxna befolkningen 
beräknas ha hästallergi. Nässymptom vid hästkontakt rapporterades av 4 % av nionde-
klassare i Västra Götaland. Utveckling av allergi mot häst kräver vanligtvis direkt-
kontakt med hästar genom t ex upprepad ridning och vistelse i stallar. Utveckling av 
allergi utan sådan upprepad direktexponering finns emellertid beskriven, (genom t.ex att 
andra familjemedlemmar haft hästkontakt och burit hem allergen). Hästallergen är 
adhesiva (dvs. fastnar lätt) vilket gör att de kan föras med i kläder och hår och därmed 
ge t ex klasskamrater en indirekt exponering. Däremot har vi inte funnit någon rapport 
om att enbart boende i närheten av hästar lett till allergiutveckling. 
 
Hästallergen är mycket starka. För den som redan är hästallergisk kan det räcka med en 
liten exponering som t ex vid allergenspridning med vinden för att framkalla allergiska 
symtom (astma, allergisk snuva, allergisk ögoninflammation). Risken att utsättas för 
hästallergen i besvärsframkallande mängder är dock ofta större vid kontakt med perso-
ner som vistats i stall o/el ridit utan att duscha efteråt, än vid vindspridning. 
 
 
 
Vind och topografi 
 
Enligt den vindros vi fått via Vårgårda kommun (bilaga 2) är mest frekventa vindar 
sydvästliga (35 %) och sydliga (18 %). Stallbyggnaden och även hagmarker ligger 
något lägre i terrängen än det planerade bostadsområdet, dock inte så mycket att vi 
räknat med vindavvikelser av praktisk betydelse.  
 
 
 
Skyddsavstånd 
 
I ett statligt betänkande från 1989 (SOU 1989:86) samt i Boverkets allmänna råd 
rekommenderas skyddsavstånd på 500 meter från stall för nybyggda bostäder. När dessa 
rekommendationer tillkom fanns emellertid inga data på spridning av hästallergen. 
Senare har i praktiken 200 meter ofta kommit att betraktas som ett lämpligt skydds-
avstånd. Dock bör varje byggprojekt prövas enskilt efter rådande förhållanden. Skydds-
avstånden gäller inte enbart för allergi utan även för undvikande av störande lukt från 
stallar, gödsel och foder samt ansamling av flugor. Socialstyrelsen rekommenderar i ett 
skyddsblad från 1991 ett skyddsavstånd på 200 meter. Astma- och Allergiförbundet 
bedömer att sensibiliserade individer kan få besvär upp till 400 meter från ridanlägg-
ningar. 
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De senare åren har flera studier gjorts om spridning av hästallergen, bl a från Miljö-
medicinska enheten i Stockholm och Arbets- och miljömedicin i Uppsala. Man har vid 
dessa undersökningar funnit bl a följande: 
 
– Mätbara (detekterbara) nivåer av hästallergen 200 meter från stall och 100 meter 

från hagar. 
– Vid stark vind har man i vindriktningen funnit detekterbara värden 500 meter från 

stall. 
– Spridning mot den förhärskande vindriktningen är mycket liten. 
– Mätningar inomhus, även i byggnad som låg nära stall visade mycket låga nivåer av 

hästallergen, liggande på ungefär samma nivå som man kan finna i butiker på 
landsbygden och vid mätning på bussar – någon unit(enhet)/m³ (Lena Elfman, per-
sonligt meddelande). Vid ett antal mättillfällen på bussar och i butiker i stad kunde 
man inte detektera något hästallergen alls. 

– Allergennivåer minskar snabbt med avståndet (hästallergen är förhållandevis stora 
och tunga), och spridning bromsas av lövverk. 

– Allergenspridning omkring ridvägar är liten, (Lena Elfman, personligt meddelande)  
– Allergennivåerna utomhus varierar med årstid, man finner högst värden på somma-

ren och lägst på vintern. 
 
 
 
Bedömning 
 
Allt känsligare metoder för detektion av hästallergen har utvecklats. Man kan därför inte 
i alla lägen sträva efter att hålla nivåerna av hästallergen i utomhusluft invid bostäder på 
icke detekterbar nivå, utan vi bedömer att den nivå som kan påträffas i det offentliga 
rummet (bussar, affärer) även får accepteras invid bostäder. I detta ärende har vi även 
tagit viss hänsyn till att allergenexponering via hästägande grannar sannolikt kommer 
att göra att nivåerna ligger högre än i samhället i övrigt. 
 
Storleken av allergenspridning är beroende av anläggningars storlek, lokalisation och 
konstruktion samt hur gödsel och foder hanteras. (Förhärskande) vindriktning och topo-
grafi har betydelse liksom eventuell avskärmande vegetation. Antalet djur har stor bety-
delse.  
 
Det planerade bostadsområdet ligger i förhärskande vindriktningar från stall och hagar. 
Då området saluförs som hästnära boende, kan man påräkna större tolerans hos boende 
för lukt och andra olägenheter, dessutom minskar risker för störande lukt och flugor i 
och med att gödselplattan byggs in. Hälsoaspekten bör ändå beaktas dvs att den som har 
eller får en hästallergi normalt bör kunna vistas utomhus i bostadsområdet utan att få 
svåra symptom.  
 
Vår rekommendation är att bostäder i detta fall ej byggs närmare stallar än vad som är 
angivet i detaljplan daterad 2009-12-03, innebärande knappt 100 m från stall respektive 
knappt 50 m från hagar/betesmark till närmaste tomtgräns. Vi rekommenderar också att 
planerade vegetationsridåer utgörs av både träd och buskar samt att lekplatsen läggs 
minst 50 meter från närmaste hage - gärna med en egen extra vegetationsridå. Man bör 
också följa de i detaljplanen föreslagna åtgärderna, dvs att ventilation och dörrar från 
ridhus och stall riktas bort från bostäderna, att möjligheter för dusch/klädbyte finns i 
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stall/ridhus och att det informeras om vikten av att nyttja dessa, samt att man vid bygg-
lov särskilt upplyser tomtköparna om att bostäderna är hästnära boende. För att ytterli-
gare minska allergenspridningen kan stallets frånluft filtreras. Vad gäller ridstigar har 
man kring sådana funnit mycket liten allergenspridning. Planerad ridstig bedömer vi 
därför inte kräver större skyddsavstånd än vad som planerats. Det kan tilläggas att man 
ändå vid eventuellt tillskapande av ytterligare ridstigar inte bör dra dessa in mellan 
hus/tomter, utan förlägga dem i direkt anslutning till, eller genom, beteshagarna. 
 
Man kan med avstånd enligt ovan och övriga åtgärder inte garantera att symptom aldrig 
uppträder hos hästallergiska personer. För den som utvecklar en kraftig hästallergi kan 
det trots rekommenderade skyddsavstånd/åtgärder bli svårt att bo kvar i området men vi 
bedömer att risken för detta sannolikt påverkas mer eller lika mycket av att andra 
boende i området kan bära med sig hästallergen, än av den allergenspridning som sker 
med vinden.   
 
En ytterligare synpunkt är att barn från området riskerar att föra med sig hästallergen till 
förskola/skola, vilket kan framkalla besvär hos eventuella hästallergiska klasskamrater. 
För att förebygga detta är dusch, hårtvätt och klädbyte efter all hästkontakt viktig (inne-
fattar även att man inte bör klappa hästen på väg till skolan). 
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Bilaga 1. Detaljplan för del av Lagmansholm 2:79, Vårgårda 
kommun 
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Bilaga 2. Vindros Vårgårda-Herrljunga 
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