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Detta arbete är resultatet av vårt examensarbete på magisterutbildningen 
Fysisk planering, 180 poäng, vid Blekinge Tekniska Högskola. 
Examensarbetet är det avslutande momentet efter 4,5 års studier. 

Efter att ha kommit i kontakt med Christina Zoric Persson på Svedala 
kommun fi ck vi grundidén till detta arbete. Då ingen av oss är, eller har varit 
”hästfl ickor”, är det en helt ny värld som öppnat sig. 

Att hästar är ett stort planeringsproblem i landets alla delar har med tydlighet 
framgått ju mer vi studerat ämnet. Med all säkerhet kommer vi, i vår yrkesroll, 
att stöta på problemet oavsett var i landet vi hamnar och ha stor användning av 
de kunskaper vi skaffat oss i ämnet.

Karlskrona/Malmö 2006-10-01

Gesa Hildebrand och Helene Persson
Studerande vid Programmet för Fysisk Planering, Sektionen för teknokultur, 
humaniora och samhällsbyggnad, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona
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Examensarbetet syftar till att ge förslag till områden med tätortsnära 
hästhållning i Västra Kärrstorp samt i Norrskog i Svedala kommun. Vi har 
valt att fokusera på problematiken kring vilka faktorer som påverkar vid 
utbyggnaden av tätortsnära hästhållning. Vad händer när tätorterna byggs ut 
och genom dessa närmar sig befi ntliga hästgårdar, eller om nya hästgårdar 
vill etablera sig nära befi ntlig bebyggelse? Funktioner såsom bostäder, 
verksamheter och rekreationsområden måste samsas och samtidigt måste 
hänsyn tas till allergier och andra störningar. Vi har även studerat hur 
hästnäringen påverkar samhället, både genom de problem som uppstår, till 
exempel buller och allergier, samt de ekonomiska möjligheter som uppstår 
genom ridsporten och alla binäringar kring denna.

Problematiken med hästar och tätorter är en aktuell planeringsfråga i hela 
Sverige och man bör genom en tydlig översiktlig planering klargöra lämplig 
placering av hästverksamheter i kommunerna. Genom en zonindelning delas 
kommunen upp i tre zoner; tätbebyggt område, restriktionsområde och 
glesbebyggt område. Ett försök till att uppnå balans mellan intresset för 
hästnära boende och allergifritt boende kan på detta sätt åstadkommas.

Vad säger egentligen lagen om hästhållning och hur kan näringen regleras? 
Finns det lagar eller bara riktlinjer och vad grundas dessa på? Efter att ha 
undersökt vilka riktlinjer och lagar som berör hästhållning kunde vi konsta-
tera att för att möjliggöra en säker miljö behövs mer forskning. Tillämpning 
av till exempel Plan- och Bygglagen och Miljöbalken ger kommunen 
möjlighet att reglera hästhållningen. Därmed kan kommunen exempelvis 
bestämma att hästhållning inte får förekomma inom detaljplanelagt område 
och på detta sätt skapa möjligheter för framtida utveckling av hästverksam-
heter utan att hindra den framtida tillväxten av tätorterna. Förutom befi ntliga 
lagar har även Boverket och Länsstyrelsen i Skåne tagit fram riktlinjer. 
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Länsstyrelsen i Skånes riktlinjer sneglar lite på det danska systemet och därför 
har vi har undersökt hur Danmark hanterar problemet med hästar. För att se 
hur tillämpningen av dessa lagar och riktlinjer ter sig i verkligheten har vi även 
granskat konfl ikter inom ämnet som lett till rättsfall i Sverige.

Genom att använda oss av ovanstående information har vi tagit fram plan-
förslag för utbyggnaden av två individuella områden. Planförslagen innebär i 
korthet; 

• Västra Kärrstorp utökas med ett 40-tal nya bostäder och möjligheten  
 att hålla 48 hästar.  
• I Norrskog planeras ett 50-tal nya bostäder in och möjligheten ges att  
 hålla 70 hästar. 
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Syfte

Syftet med examensarbetet är att, i en gemensam teoretisk del, hitta till-
lämpningsformer för planering av områden med bostäder i kombination med 
hästhållning samt ta fram två individuella planförslag. 

Problemformulering

Är etablering av häststall eller hästanläggningar en planeringsfråga? Hur ska 
man hantera konfl ikten mellan intresset för hästnära boende och allergifritt 
boende? Hur tillämpar man bäst Plan- och Bygglagen och Miljöbalken i 
frågan och krävs det detaljplan, tillstånd och/eller bygglov för hästverksam-
het? Ska befi ntligt regelverk tolkas på samma sätt oavsett om det gäller ny-
byggnation av bostäder eller nyanläggning av hästgårdar? Går det att med 
hjälp av regelverk kompromissa med skyddsavstånd mellan hästar och 
boende? Vilka juridiska redskap fi nns tillgängliga för att hantera konfl ikterna? 

Rapportens upplägg

Inledningsvis beskrivs bakgrund, syfte och metod. Därefter beskrivs nuläget 
inom ridsport, dvs. verksamheten och vilka lagar som berörs, samt de stör-
ningar och konfl ikter som kan uppstå. Vi tar även upp tätortsnära hästhåll-
ning ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Vi går igenom 
gällande lagstiftning och befi ntliga riktlinjer samt tittar på hur man hanterar 
problematiken i Danmark. I efterföljande kapitel tas planområdena upp och 
kommunens och orternas historia beskrivs. En inventering har utförts av 
respektive planområde och dess omgivning. Därefter presenteras våra plan-
förslag för utbyggnad av Västra Kärrstorp och Norrskog. Projektet avslutas 
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med en slutdiskussion. Det centrala i arbetet har varit processen fram till 
de färdiga planförslagen för att få ökad förståelse för en, i hela landet, ökad 
planeringsproblematik. Ett viktigt moment har varit att laborera med olika 
planlösningar för att samtidigt få fram både ett hållbart och trivsamt bo-
stadsområde samt en tätortsnära hästhållning.

Bakgrund med defi nition och motivering av val

Städer brer ut sig och gränsen mellan stad och landsbygd suddas ut. De nya 
bostadsområdena närmar sig de tidigare rurala hästgårdarna och genom 
detta uppstår många konfl ikter då boende och hästhållning ska dela utrym-
me. Problemet med hästnära boende fi nns över hela landet. Det fi nns många 
gårdar som tidigare varit lantligt belägna men kommit närmre tätorter då 
nya bostadsområde byggts. Många av dessa gårdar har inte haft djur-
hållning på länge. Populariteten för djurhållning ökar dock och frågan upp-
står ifall dessa gårdar, nära tätbebyggt område som återigen skaffar hästar, 
ska ha samma regler och förordningar som de befi ntliga, mer lantligt 
belägna, hästgårdarna?

Idag fi nns det ca 250 000 – 300 000 hästar i Sverige och av dessa beräknas 
ca 35 000 - 40 000 hästar fi nnas i Skåne.1 Hästintresset är ofta en drivkraft 
att fl ytta från stad till landsbygd och bidrar till minskad avfolkning samt ger 
underlag för service. Hästar bidrar dessutom till att hålla landskapet öppet 
och nu när korna minskar i antal på de skånska slätterna skulle hästen kunna 
fylla en viktig funktion. Det fi nns ett stort intresse för hästnära boende både 
i anslutning till och utanför tätorterna i Skåne och efterfrågan på mark har 
därför ökat. Boverkets rekommendation på ett skyddsavstånd på 500 meter 
mellan hästar och bostadsbebyggelse gör det ofta svårt att väga intresset 
för hästhållning mot intresset av bostads- och tätortsexpansion.2 De riktlin-
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jer och rekommendationer som Boverket gett ut angående skyddsavstånd till 
djurhållning är inte tillräcklig vägledning i den fysiska planeringen och det är 
kommunen och Länsstyrelsen som gemensamt ansvarar för hur skyddsavstån-
den ska tillämpas i enskilda fall. 

Antalet hästar som fi nns i närheten av tätorterna ökar successivt och med häst-
hållning följer olägenheter i form av lukt, fl ugor, spridning av hästallergen och 
buller. Även gödselhanteringen kan innebära en miljöstörning genom läckage 
till mark och vatten. Hästallergen kan framkalla en omedelbar kraftig allergisk 
reaktion hos känsliga personer. Olägenheter uppkommer inte bara vid själva 
stallet utan problem uppnår även vid hagar, rastpaddockar och ridvägar.  

Urbaniseringen av det skånska landskapet har gått så långt att det ibland 
kan vara svårt att defi niera gränsen mellan tätort och landsbygd och därför 
är detill exempeltra viktigt att översiktsplanerna tydligt visar var den 
huvudsakliga tätortsexpansionen avses ske samt var andra intressen som till 
exempel hästhållning kan ges företräde. Även om den allmänna ambitionen 
från samhällets sida är att skydda hästallergiska människor från ofrivillig 
exponering för hästallergen, så bör skyddsavstånd till hästar i glesbebyggda 
områden kunna tillämpas med större fl exibilitet än i tätbebyggda områden. I 
Danmark arbetar man med arealklassifi cering där man delar in kommunen i 
olika zoner. Danskarnas arbetssätt kunde vara intressant att tillämpa i Skåne 
och andra hästtäta områden. Att dela in kommuner i zoner; en hästfri zon i/
närmast tätbebyggt område, en zon där befi ntliga hästgårdar tillåts fortsätta sin 
verksamhet men inte får utöka och slutligen en lantlig zon där både nya och 
befi ntliga hästgårdar tillåts expandera kan vara en lösning.
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Konfl ikten mellan hästar och bostadsbebyggelse

Tätorterna brer ut sig och gränsen mellan stad och landsbygd suddas ut. De 
nya bostadsområdena närmar sig de tidigare rurala hästgårdarna och genom 
detta uppstår många konfl ikter då boende och hästhållning ska dela utrymme. 
Problemet med hästnära boende är absolut inte specifi kt för Skåne utan fi nns 
över hela landet. Det fi nns många gårdar som tidigare varit rurala men som 
kommit närmre tätorter då nya bostadsområde byggts. Många av dessa gårdar 
har inte haft djurhållning på länge, men då populariteten för detta återigen 
ökar uppstår frågan om dessa gårdar, nära tätbebyggt område som återigen 
skaffar hästar, ska ha samma regler och förordningar som de befi ntliga häst-
gårdarna i mer rurala lägen?

Idag fi nns det ca 283 100 hästar i Sverige och av dessa beräknas ca 35 800 
fi nnas i Skåne.3 Hästintresset är ofta en drivkraft att fl ytta från stad till lands-
bygd och bidrar till minskad avfolkning samt ger underlag för service. Urba-
niseringen av det skånska landskapet har gått så långt att det ibland kan vara 
svårt att defi niera gränsen mellan tätort och landsbygd och därför är detill 
exempeltra viktigt att översiktsplanerna tydligt visar var den huvudsakliga 
tätortsexpansionen avses ske samt var andra intressen som till exempel häst-
hållning kan ges företräde. 

De riktlinjer och rekommendationer som Boverket4 gett ut angående skydds-
avstånd till djurhållning är inte tillräcklig vägledning i den fysiska planeringen 
och det är kommunen och Länsstyrelsen som gemensamt ansvarar för hur 
skyddsavstånden ska tillämpas i enskilda fall. Den allmänna ambitionen från 
samhällets sida är att skydda hästallergiska människor från ofrivillig expone-
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ring för hästallergen, men skyddsavstånd till hästar i glesbebyggda områden 
bör kunna tillämpas med större fl exibilitet än i tätbebyggda områden. Att dela 
in kommunen i zoner; en hästfri zon i/närmast tätbebyggt område, en zon där 
befi ntliga hästgårdar tillåts fortsätta sin verksamhet men inte får utöka och 
slutligen en rural zon där både nya och befi ntliga hästgårdar tillåts expandera, 
kan vara en lösning. 

Exempel på tätortsnära hästhållning

Regionalt och nationellt perspektiv på djurhållning

Det fi nns fl est hästar i Västra Götaland, Skåne och Stockholms län, men ser 
man till antal hästar per 1000 invånare så är det Gotland som leder med god 
marginal. I Skåne beräknas antalet hästar till 35 800 fördelade på 6 800 hästan-
läggningar, men då Skåne är relativt tätbefolkat blir det endast fi nnas 31 hästar 
per 1000 invånare. Totalt beräknas 13 067 hästar användas inom jordbruket. 

HÄSTAR I SVERIGE
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Många hästanläggningar (68 % i hela landet) ligger tätortsnära. Speciellt tydligt 
är det i regionerna Stockholm, Sydsverige, Östra Mellansverige samt i Västs-
verige som alla ligger över riksgenomsnittet. Det är främst övre och mellersta 
Norrland som har minst tätortsnära hästhållning. Det fi nns en tydlig skillnad 
mellan landets norra och södra delar och även koncentrationen av hästar vid 
landets större städer/tätorter. 

Djurhållning har utvecklats till en ny expansiv näringsgren inom många områ-
den på landsbygden och därmed fått en viktig roll för landsbygdsutvecklingen. 
Många fl yttar till landsbygden för att ha möjlighet att hålla hästar för hobbyän-
damål. Enligt Svenska Ridsportförbundet utövar ca 500 000 svenskar ridsport 
aktivt och av dessa är 85 procent är kvinnor eller fl ickor. 

Hästhållning som landskapsvård 

Hästnäringens bidrar till det öppna landskapet genom foder- och betesbehov. 
Hästen bidrar till att bevara ett öppet odlingslandskap, framför allt när det gäller 
kulturbetesmarker. Detta är ett viktigt kulturarv i Sverige och kräver välskötta 
beten. Ofta används betet som förvaringsplats för hästen, med antingen över-
betade eller förvuxna beten som följd. Sambete med andra djurslag tillämpas 
sällan i Sverige, vilket det görs i fl era ledande hästländer i Europa. Hästen betar 
nära markytan och kan även sparka upp och äta rötter. Deras betesbeteende 
medför en mycket hård betning av vissa områden medan andra områden förblir 
obetade. Nackdelen med beten i eller i närheten av tättbebyggda områden är 
att det medför en hög beläggning på en begränsad areal. Hästen rör sig mer än 
andra betesdjur, vilket ökar risken för trampskador, speciellt när marken är blöt. 
Hästbeten kräver därför speciell omsorg och tramptåliga växter.6 

HÄSTAR I SVERIGE
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Ekonomi

Hästhållningen har stor betydelse ur ekonomiskt synsätt. Hästnäringen bidrar 
med ca 8 miljarder till BNP (0,34 procent) och genererar ca 4 miljarder i 
skatteintäkter varav 1,1 miljarder kommer från spel.7 Hästsektorn beräk-
nas omsätta minst 18 miljarder kronor om året, men räknas hästnäringen i 
vid bemärkelse, dvs. både den indirekta och den inducerade omsättningen, 
omsätts upp till 46 miljarder kr.8 Av dessa beräknas ca 10 miljarder utgörs 
av spel på trav och galopp. Den skapar sysselsättning motsvarande 10 000 
heltidsarbeten och 30 000 deltidsarbeten inom ett brett spektrum av tjänster 
och produkter: inackordering av hästar, avel, uppfödning, utbildning och 
förmedling av hästar, hästturism, ridskolor, travträning, foderföretag, byg-
gande av stallar och anläggande av ridbanor samt tillverkning och försälj-
ning av hästutrustning och hästtillbehör mm. Hästverksamheten konsumerar 
foder och bete som produceras av det traditionella lantbruket för sammanlagt 
1 663 Mkr/år.9

Hästsektorn är idag den femte största inkomstkällan för jordbruket. Verk-
samheten bedrivs på landsbygden, många gånger som komplement till annan 
sysselsättning och är på väg att utvecklas till en viktig näringsgren. Många 
småjordbruk omvandlas idag till hästgårdar, vilket innebär förbättrad eko-
nomisk bärkraft för de mindre tättbefolkade delarna av länet och öppnar 
möjligheter för landsbygdsutveckling och för en positiv regional utveckling, 
även i de delar av Skåne som inte ligger i direkt anslutning till de större 
städerna. Utvecklandet av verksamheter kan utgöra en drivkraft att fl ytta från 
stad till landsbygd, vilket redan idag kan märkas genom att allt fl er männis-
kor fl yttar till landsbygden för möjligheten att hålla en eller ett fåtal hästar 
för hobbyändamål. Denna utveckling ökar även efterfrågan på en modernare 
miljö för hästhållning och på fl era håll undersöks möjligheterna att bygga 
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nya gårdar, bostäder och olika typer av anläggningar för hästhållning, och 
intresset för detta är stort. Många hästägare vill bygga sin egen hästgård eller 
bo i någon bebyggelse med gemensam anläggning för hästhållning.

Ett exempel på gemensam anläggning är Bökeberga gård i Svedala kommun, 
där ägaren, en åkare och entreprenör, Krister Andersson, planerat ett centrum 
för hästsport med utrymme för stortävlingar, hotell och restaurang med fest-
lokaler. Ridhuset kommer att rymma 4000 sittande åskådare samt servering. 
Gården var tidigare en del av Skabersjö gods och besår av bland annat en stor 
park vid Yddingesjön och 37 ha mark. Än så länge fi nns plats för 38 hästar 
permanent och ytterligare 48 ”gästplatser”. Krister Andersson ser projektet 
som en del av ett växande sport- och fritidsområde med tre stora arenor kring 
Yddingesjön, en golfbana i norr vid Bara, Sturup Raceway i nordväst och 
evenemangcentret Bökeberg i söder. I samband med anläggningen vill entre-
prenören placera en by med 30 villor, men detta har kommunen ännu inte gett 
bygglov till.10

Ett annat exempel fi nns i Vellinge kommun, där idén om 100-120 villor i an-
slutning till en ridanläggning i Södra Åkarp har uppstått. Grundtanken för 
projektet, Vellinge Horse Park, är att man ska kunna ha häst utan att ha häst-
gård, men ändå ha hästen intill bostaden. I varje villaköp ingår en hästbox. På 
den befi ntliga ridanläggningen fi nns idag ridskola, ridklubb, hästgymnasium 
och handikappaktiviteter. Detaljplanen kommer att påbörjas under hösten 
2006.11

Även i Östraby, mellan Hörby och Sjöbo, planeras en hästsamfällighet stå 
färdig sommaren 2007. Anläggningen kommer att bestå av 10-20 gårdar, stall, 
ridhus, hagar och en gemensam energianläggning.12

HÄSTAR I SVERIGE
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I januari 2006 presenterade regeringen en planerad satsning på hästnäringen 
i Sverige. Regeringen planerar att satsa 15 miljoner kronor på åtgärder för att 
stimulera och utveckla företagande, forskning inom hästnäringen och till ett 
projekt för att främja säkerheten inom hästsport och ridning. Jordbruksverket 
får sex miljoner som ska användas till att främja livskraftigt hästföretagande. 
Några av åtgärderna som diskuteras är till exempel en analys av näringens 
fördelar, möjligheterna att skapa ett nätverk av hästföretagare, insatser som 
stödjer utveckling av hästturistföretag och utbildning och kompetensut-
veckling bland företagare. Resten av pengarna delas mellan forskning inom 
hästområdet och Konsumentverket. Pengarna är en del av de medel från 
handelsgödsel- och bekämpningsmedelsskatterna som regeringen har sagt 
ska återföras till de gröna näringarna.13  

Allergier

Spridning av hästallergen är en störningsrisk, då hästallergen är ett mycket 
potent allergen som kan framkalla en kraftig allergisk reaktion hos känsliga 
personer.14 Olägenheter uppkommer inte bara vid själva stallet utan problem 
förekommer även från hagar, rastpaddockar och ridvägar. Enligt Astma- och 
Allerigförbundets nationella handlingsplan mot allergi och annan överkäns-
lighet (februari 2004), säger personer med svår hästallergi reagera på fl era 
hundra meter från hästar då vinden ligger på. Detta kan jämföras med hund- 
eller kattallergiker som reagerar först då de är mycket nära djuren inomhus. 
Närhet till får, kor och andra pälsdjur är oftast inte lika problematiskt för 
allergiker som närhet till hästhållning.

Symptom på allergi kan vara astma, eksem, snuva, nässelutslag eller anafy-
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laktisk chock och kan uppstå inom några minuter efter kontakt med allerge-
net. De vanligaste kända allergenen, dvs. allergiframkallande ämnena, tillhör 
grupperna pollen, pälsdjur, mögel, kvalster eller födoämnen. Pälsdjursallergi 
förekommer inomhus hela året (hundar, katter) och därmed kan ge besvär 
året runt. Bland pälsdjursallergiker är allergi mot katter och hundar vanligast, 
men då hästar ger ifrån sig stora mängder allergen, anses dessa också vara 
problematiska. Uppskattningar visar att runt 5 % av befolkningen är allergisk 
mot häst. Studier vid Miljömedicinska enheten i Stockholm visar att hästal-
lergeners spridning i utomhusluft minskar mycket snabbt med avståndet från 
hästarnas vistelse.15 Hästallergener är mer än 500 gånger högre inne i ett stall 
än strax utanför stallet och över 3000 gånger högre än vid ett bostadshus tolv 
meter bort från stallet. Studien kunde även påvisa förekomsten av luftburet 
hästallergen upp till 40 meter från stallet och upp till 100 meter från stallet 
deponerat i damm. Halterna i inomhusluft är endast omkring 1 % av utom-
hushalterna vid bostadshuset. Forskarna vid miljömedicinska enheten pekar 
vidare på att uppmätta halter av hästallergen i inomhusmiljö generellt tycks 
bestämmas av hur många personer som har direkt eller indirekt hästkontakt, 
och därför inte i första hand beroende på bostadens placering i förhållande till 
hästar.

Miljömedicinska enheten framhåller att varje bedömning om avstånd mellan 
djurhållning och bostäder bör utgå från det enskilda fallet, men att man bör 
skilja på detaljplanelagda områden och bebyggelse utanför detaljplanelagt 
område. En tillämpning av skyddsavstånd borde inte behöva ske lika strikt i 
områden utanför tätbebyggelsen. Den konkreta slutsatsen är att avståndet till 
stall har en viss betydelse för uppmätta allergennivåer utomhus, framförallt 
i områden mycket nära stall, men att transport av hästallergen genom olika 
individers hästkontakt, direkt eller indirekt, är av avgörande betydelse för de 
allergennivåer som kan mätas inomhus. Miljömedicinska enheten anser även 
att med tanke på risken för allergenspridning via människor, borde iordning-
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ställandet av goda möjligheter till duschning och klädombyte i ridanlägg-
ningar prioriteras för att minimera risken för spridning i offentliga miljöer, 
på bussar och dylikt.

Allergirisken skiljer mellan olika hästraser. Studier har visat att de uppmätta 
nivåerna av hästallergen kan skilja ca 65 gånger, mellan en varmblodig häst 
och Rysk Basjkir och American Curley Horse, vilket eventuellt skulle kunna 
förklara att vissa personer som får besvär vid kontakt med varmblod uppger 
sig kunna klara kontakt med dessa raser.16

Även i studier vid Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala17, inom ramen för ettill exempelamensarbete under sommaren 2002, 
fann man att halterna av allergen sjönk mycket snabbt med avståndet från 
hästar, i synnerhet mellan 50 meter och 100 meter, och man kunde även 
påvisa att vindriktning eller ett sammanhängande och tätt skogsbälte hade en 
tydligt hämmande effekt på spridningen av allergener. Stora byggnader hade 
en, åtminstone temporär, hämmande effekt på spridningen. I Uppsalastudiens 
analys tillämpades en avsevärt högre känslighet än i Stockholmsstudien, 
vilket innebar att man där kunde påvisa förekomst av hästallergen på ett stör-
re avstånd och, till skillnad från Stockholmsstudien drog man, mot bakgrund 
av de långa avstånd över vilka allergener hade kunnat spåras, slutsatsen att 
dagens skyddsavstånd på 500 meter verkar relevant gällande spridningen av 
hästallergen från stall, men ännu saknas kunskap om vilket avstånd som är 
kliniskt relevant för en allergiker.

Faktorer såsom bl. a. topografi , klimat och andra geografi ska/fysiska förut-
sättningar bör vägas in i en bedömning av en hästanläggnings påverkan på 
omgivningen. Vid den allmänna bedömningen om ett områdes lämplighet för 
planläggning för till exempel nya hästgårdar bör områdets karaktär vägas in, 
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dvs. om området består av en lantlig miljö där man kan förvänta sig att det fö-
rekommer djur, eller om det ligger i direkt anslutning till tätbebyggelse. Detta 
bekräftas av Miljödomstolen i ett antal ärenden då det anses att man inom 
rimliga gränser får acceptera sådan verksamhet som hör till lantlig miljö.18  

Buller

Antalet hästar som fi nns i närheten av tätorterna ökar och med hästhållning 
följer olägenheter i form av lukt, fl ugor och buller. Buller från spannmålstor-
kar och höfl äktar är vanligt förekommande och gödselhanteringen kan inne-
bära en miljöstörning genom läckage till mark och vatten.

Jämförs hästhållning med andra fritidsaktiviteter, som till exempel vattensko-
ter eller motocross, syns tydligt att hästhållningen inte alls är lika hårt reglerad 
vad gäller buller. Bullerframkallande fritidsaktiviteter, som terrängkörning 
på barmark med motorfordon är, enligt Naturvårdsverket, inte tillåtet, medan 
snöskoter i snötäckt terräng är i grunden tillåten. Vattenskotrar får bara köras i 
allmänna farleder och områden som godkänts av länsstyrelserna. Körning med 
vattenskoter orsakar störande buller i en fritidsmiljö där tystnad blir allt mer 
sällsynt. Det kan också medföra skador på växt- och djurliv. För att skydda 
mot måttlig störning rekommenderas att ljudnivån utomhus, dagtid, inte över-
stiger 50 dB LAeq medan nattetid rekommenderas att buller vid bostadsfasa-
dens utsida inte överstiger 45 dB LAeq.19 Lägre ljudnivåer än dessa kan vara 
störande beroende på ljudets karaktär (till exempel lågfrekvent ljud eller buller 
från musik). En anledning till skillnaderna i regleringen skulle kunna vara att 
hästhållning är en uråldrig tradition, medan motorsport är en ny företeelse som 
tillkommit på 1900-talet. Genom denna ”tradition av hävd” accepterar man 
buller från hästhållning på ett helt annat sätt än buller från motorsport. 
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Ridsport och ridverksamhet

Fynden efter de första hästarna i människans tjänst härstammar från bon-
destenåldern och i Skåne brukade befolkningen åkrar och höll boskap redan 
ca 4200 f Kr. Detta intensifi erades under järnåldern då boskapsskötsel och 
stallning blev allt vanligare. Hästen avbildas ofta i samband med rituella of-
fer. På hällristningar förekommer hästen som dragare eller ridhäst, aldrig som 
arbetsdjur.20 Antalet hästar i Sverige var som störst omkring år 1920. Då fanns 
ca 705 000 hästar. Allt eftersom hästens betydelse minskade inom jord- och 
skogsbruket och inom försvarsmakten minskade det totala antalet hästar. Vid 
andra världskrigets slut, år 1945, fanns det ungefär 550 000 hästar i Sverige. 
På 1960-talet fanns omkring 70 000 hästar i Sverige, medan antalet idag 
beräknas vara ca 283 100.21 Detta motsvarar en ökning med 300 %. Av dessa 
beräknas ca 35 500 fi nnas i Skåne. SCB:s undersökning visar på totalt 56 000 
anläggningar med hästhållning, där en anläggning defi nieras som till exempel 
en travtränare, en ridskola, ett jordbruk eller en fastighetsägare, och betraktas 
som en enhet, även då de hyr ut stall eller stallplatser till personer som sköter 
sina hästar själv. Samma undersökning visar även att 75 % av alla hästar och 
33 % av hästanläggningarna fi nns inom större tätorter och tätortsnära områ-
den.

Det fi nns olika upplåtelseformer inom hästverksamheterna. Har man inte råd 
att äga en egen häst fi nns det ändå möjlighet att delta i hästsport. Ridskolor 
och andra anläggningar ger ridlektioner och hyr ut hästar per timme. Det är 
även vanligt med att ha en häst ”på foder”. Det innebär att någon annan äger 
hästen och man endast står för mat och husrum för hästen och har då tillgång 
till hästen när man vill. 
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Man kan se utvecklandet av ridsport som positivt ur en jämlikhetsaspekt då 
omkring 500 000 svenskar, varav ca 85 % är kvinnor och fl ickor22, aktivt 
utövar någon form av hästsport. Det kan ses positivt ur jämlikhetsaspekt som 
komplement till andra stora sporter som till exempel fotboll eller hockey som 
mest utövas av killar. Som jämförelse kan nämnas att Sveriges fotbollsförbund 
har sammanlagt cirka en miljon medlemmar och 500 000 aktiva utövare23 och 
hockeyn 65 600 licensierade spelare över 10 år.24 Dessa båda sporter utövas 
nära tätorter. Det vore därför bra om även en ”tjejsport” kan utövas nära tätort 
för att bland annat minska unga fl ickors beroende av hämtning och läm-
ning. Ridsport är även, enligt Svenska Ridsportförbundet, den största handi-
kappsporten. Medan insikten om hästens betydelse för mänskligt välbefi n-
nande blir större, ökar även användandet vid habilitering och rehabilitering för 
funktionshindrade och för människor med sociala problem. Hästar och häst-
hållning har följaktligen betydelse för människor och samhälle inom fl era olika 
områden, till exempel idrott och fritid, företagande, jordbruk, regional- politik 
och miljö. Hästen har visat sig vara av sådan samhällsbetydelse att Jordbruks-
departementet år 2000 ansåg det viktigt att utforma en sammanhållen svensk 
hästpolitik.25 

Ridanläggningar

I Sverige beräknas det fi nnas 283 100 hästar, på ungefär 56 000 anläggningar, 
vilket i snitt ger 5 hästar per anläggning. Det innebär att rikssnittet är 31 hästar 
på 1000 personer. Ungefär 35 800 hästar fi nns i Skåne.26 Sett till ytan behöver 
varje häst ett hektar hagmark samt rastgårdar och stall.27 De fl esta ridanlägg-
ningar och stall är belägna i ytterområden av städer och tätorter och ligger 
dessutom relativt tätt i Skåne. Vägarna och kommunikationsmöjligheterna till 
och mellan anläggningarna är ofta smala och obelysta. Även anläggningarna 
och tillhörande parkeringsplatser har oftast ingen eller dålig belysning. Denna 
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otillgänglighet och otrygga miljö är en bidragande orsak till att det inträffar 
olyckor under ridning samt på väg till och från ridanläggningen. 

Ridanläggningar i sig är många gånger påkostade och välplanerade. Det 
fi nns dock möjlighet att uppföra vissa byggnader i anslutning till ridanlägg-
ningen utan bygglov. En del byggnader räknas som ekonomibyggnader för 
jordbrukets behov, till exempel hölada och vindskydd för hästar, om häst-
hållningen ingår i ett jordbruk med till exempel odling av mark. Däremot 
innefattas inte verksamhet som endast består av hästbete och hästavel.28

Ridning är speciellt då det krävs både anläggningar och i lika stor grad möj-
lighet att komma ut i landskapet för att kunna utöva sporten. Tillgången till 
landskapet är viktigt för både hästarna och ryttarna. Hästen är ett betesdjur 
som kan skapa och bevara beteslandskap och biologisk mångfald, speciellt 
i de miljöer där människor vistas. Den tätortsnära hästhållningen bidrar 
dessutom till en varierad landskapsbild, tillfällen till utökad verksamhet för 
lantbrukare och möjlighet och anledning för människor att motionera och 
använda landskapet och naturen. 

Hästar är tunga djur och deras kroppstyngd fördelas på små ytor så alltför 
mjuka underlag är inte bra då dessa, till exempel lera eller djup sand, bär då-
ligt och kan skada deras ben. Hästarna förstör dessutom ofta underlaget ge-
nom att orsaka trampskador vid vått underlag. Problem uppstår på ridstigar 
vid våt väderlek eftersom ryttarna rider på sidan av det upptrampade spåret, 
vilket får till följd att stigen blir lervälling. För en skodd häst kan dessutom 
hårdgjorda ytor utgöra problem eftersom den kan halka och gå omkull. Ju 
blankare en yta är desto sämre ur ridsynpunkt. Skriften Ridanläggningar29 

är den enda som tar upp ridvägar i kommunal planering i Sverige. I skriften 
skiljs det på ridvägar och ridstigar. Planerade ridvägar bör helst vara 2,5 
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m breda, med en minimibredd på 2,0 m för att trygga möten. Ytan skall vara 
slät och eventuellt hårdgjord. Ridstigar kan ha ett enklare utförande. Marken 
bör befrias från lösa stenar och trädrötter men kan i övrigt lämnas obehand-
lad. Vid små anläggningar och på avlägsna stigar kan bredden reduceras till 
1,0 m, utom i kurvor med dålig sikt. Avståndet mellan ridstig och gång- och 
cykelstråk bör vara minst 5 meter. Ridstigar och ridvägar kan behöva inhägnas 
mot andra vägar. Undergångar under vägar bör ha en fri höjd av minst 2,75 
m. Tyvärr fi nns det inte alltid möjlighet att följa dessa direktiv då många olika 
grupper ska samsas om samma ytor men därför krävs ökad kunskap, medve-
tenhet och eftertanke hos dem som hanterar frågorna så att ridningen fi nns 
med i planeringen från början. Genom ökad kunskap om hästens och ryttarens 
preferenser av vägar och underlag och genom förståelse för vilka situationer 
som har potential att bli farliga kan förutsättningarna förbättras avsevärt.30 

Att rida på asfalterade vägar är varken bra för hästen eller andra trafi kanter
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Att röra sig med häst i Skåne idag 

Intill de etablerade ridanläggningarna fi nns ofta mindre ridslingor, men det 
fi nns inte många planerade ridstigar/ridvägar som går ut i landskapet. Oftast 
måste ridturerna gå längs vägar och åkrar och i diken. Vissa kommuner har 
gjort kartor över allmänna ridvägar, till exempel Helsingborg, Ystad och Vel-
linge.

Många rider längs med åkrarna
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Exempel på ridkarta från Vellinge kommun31 

HÄSTAR I SVERIGE



32

Våra kommentarer

Människan har hållit häst i alla tider. Problemen med detta har uppstått först 
på senare tid då urbana och rurala områden närmar sig varandra. Olägenhe-
ter från lantbruk har inte förrän nu betecknats som just olägenheter. Samhäl-
let har en allmän ambition att inte utsätta befolkningen för onödiga risker 
och att undvika risken för allergier är därför en del i detta. Vi anser att det 
måste fi nnas en balans mellan att skydda befolkningen från risker och att 
möjligheten att utveckla samhället. För att underlätta balansgången måste 
man defi niera gränserna mellan urbana och rurala miljöer. 

Vi anser att det fi nns stor potential för utveckling av sektorn inom alla del-
områden då det är en viktig näringsgren som skapar många arbetstillfällen 
och omsätter stora summor. Det skapar en bra ekonomisk bärkraft till mindre 
tätbefolkade delar av landet och minskar därmed bidragsberoendet. Häst-
verksamhet ger även möjlighet att utnyttja befi ntliga naturresurser och bidrar 
därmed till bevarandet av landets kulturmiljöer. 

Hästallergen kan framkalla kraftiga allergiska reaktioner. Fem procent är 
allergiska mot häst. Det har forskats om hur hästallergen transporteras både 
i Uppsala och i Stockholm. Både forskningen i Stockholm och Uppsala 
påvisar att allergenhalten sjunker snabbt med avståndet till hästarna. Även 
vindriktning, trädridåer och större byggnader kan minska spridningen av 
allergen från hästarna. Vi anser att man därför bör ta fasta på dessa faktorer 
vid planering av hästanläggningar och även ta hänsyn till områdets allmänna 
karaktär. 
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Fysisk samhällsplanering handlar om hur mark- och vattenområden ska an-
vändas för bebyggelse, infrastruktur och verksamheter. Målet är ett samhälle 
som ska vara hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 
Det är kommunerna som ansvarar för den fysiska samhällsplaneringen 
genom det så kallade planmonopolet. Till sin hjälp har kommunerna pla-
ninstrument som till exempel översiktsplanen (ÖP), detaljplanen (DP) och 
områdesbestämmelser. 

Översiktsplanen (ÖP) ger de övergripande förutsättningarna och riktlinjerna 
för hur landskapet och den byggda miljön bör förvaltas. Översiktsplaner ska 
vara vägledande när man upprättar detaljplaner (DP) och områdesbestäm-
melser, prövar bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) samt prövar till-
stånd och tillåtlighet enligt Miljöbalken. Den ska hållas aktuell och omarbe-
tas i takt med att förutsättningarna ändras. 

Detaljplanen kan upprättas för att reglera hur ett område ska förändras eller 
bevaras och ger då en samlad bild av kommunens markanvändning. Detalj-
planen fungerar även som ett instrument för kommunen att förverkliga den 
lokala bebyggelsepolitiken. Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda 
intressen. Vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planläggning anges i 
2 kapitlet i Plan- och bygglagen. Plan- och bygglagen reglerar hur samhälls-
planeringsfrågor ska hanteras i kommunerna. Förfarandet vid detaljplane-
läggning, som regleras i Plan- och bygglagen, ska förbättra beslutsunderlaget 
och ge möjlighet till insyn och påverkan från berörda intressenter och i Plan- 
och bygglagen fi nns även ett uttalat krav på medborgarinfl ytande. Detaljpla-
nen har vissa rättsverkningar för kommunen och enskilda. Fastighetsägarna 
har under planens genomförandetid byggrätt, dvs. rätt att använda och 
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bebygga sin mark i överensstämmelse med planen. Om kommunen är huvud-
man för allmänna platser inom planområdet, är kommunen skyldig att ställa i 
ordning gator och andra allmänna platser, i takt med att planen genomförs. 

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen (1987:10) föreskriver i 2 kap 1 § bland annat att mark- 
och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena 
är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Enligt 2 § samma kapitel ska planläggning bland mycket annat främja 
goda miljöförhållanden. I 3 § stadgas att bebyggelse ska lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa. 

Närmare bestämmelser om prövning av markens lämplighet för bebyggelse 
och reglering av bebyggelsens utformning fi nns i 5 kap Plan- och bygglagen. 
Med planbestämmelser fi nns det möjlighet att genom skyddsbestämmelser 
eller på annat sätt förebygga, begränsa och förhindra befarade risker eller olä-
genheter, som annars kan uppkomma vid lokalisering av bostäder, skolor mm 
i närheten av hästhållning. Enligt lagens 3 kap 2 § anges att byggnader ska 
placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför 
fara eller betydande olägenheter för omgivningen.

Enligt 8 kap 1 § Plan och bygglagen kan undantag från bygglovplikten med-
ges för ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig 
näring inom områden som inte omfattas av detaljplan. 
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Miljöbalken

Miljöbalken (1998:808) och förordningar till miljöbalken innehåller regler 
som har betydelse för prövningen av förhållandena vid befi ntlig och tillkom-
mande bebyggelse i grannskapet till hästhållning. Det är kommunen som har 
tillsyn över den största delen av miljö- och hälsoskyddet och därmed även 
hästanläggningar. Tillsynsansvaret innebär bland annat att kommunen ska 
säkerställa syftet med miljöbalken. 

De bestämmelser som oftast aktualiseras i samband med olägenheter av häst-
hållning fi nns i miljöbalkens 9 kap, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
I kapitlets 3 § anges att med olägenhet för människors hälsa avses störning 
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt 
och som inte är ringa eller helt tillfällig. 

Det fi nns, enligt 39 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd, möjligheter för kommunen att meddela kommunala före-
skrifter att häst inte får hållas inom område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser utan tillstånd av den kommunala nämnden. Den kommunala 
nämnden har enligt miljöbalken möjlighet att meddela föreskrifter för häst-
hållningen samt att meddela förelägganden för att begränsa eller avhjälpa 
olägenheter för omgivningen. Regler om förelägganden fi nns framför allt 
i 26 kap miljöbalken. Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd innehåller närmare föreskrifter i ämnet. Av det framgår att 
för anläggningar med 100-200 djurenheter krävs anmälan till den kommuna-
la nämnden (s.k. C-anläggningar). En djurenhet motsvarar en häst inklusive 
föl upp till sex månaders ålder.
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Allemansrätten

Allemansrätten är ingen lag, utan bygger på gamla sedvänjor, vilka ger frihet 
att fritt röra sig över andras marker under förutsättningar som respekt för 
naturen, markägare och andra människor som vistas där. År 1974 infördes 
själva begreppet allemansrätt, utan defi nition, i naturvårdslagen och sedan 
1994 är allemansrätten grundlagsskyddad genom en bestämmelse i regerings-
formen (2 kap 18 §), men är fortfarande inte defi nierad. Upphovet till alle-
mansrätten tillkom Sverige hade få invånare och helt andra levnadsvillkor. Då 
vägnätet var glest eller obefi ntligt tog man sig fram över annans mark och man 
slog även läger för natten. Det var tillåtet att låta hästen beta på markerna ut-
med vägen och i vissa delar av landet fi ck man även utfodra dem med hö ur de 
lador man passerade. När friluftslivet och turismen började växa fram, i slutet 
av 1800-talet, formades ”allemansrätten”, men det dröjde ända till 1940-talet 
innan ordet allemansrätt började användas i sin nuvarande betydelse.32 

Allemansrätten berättigar var och en, som färdas till fots, med skidor, cykel 
eller till häst, att använda annans fastighet, mark och vatten, främst genom att 
färdas på den och under en kortare tid uppehålla sig där, trots att ägaren eller 
den som annars bestämmer över fastigheten, inte gett sitt samtycke. Däremot 
får allmänheten inte skada eller skapa problem för markägaren. Allemans-
rätten begränsas av bestämmelser i fl era lagar, framförallt i brottsbalken.

”Den som utan lov färdas över tomt, plantering (park eller 
liknande som inte är tomt) eller annan äga som kan ta skada, 
kan dömas för tagande av olovlig väg” (12 kap 4 §)

I brottsbalken fi nns även bestämmelser om åverkan, rätten att ta naturalster 
(växter och annat) och om olaga intrång. Brottsbalken sätter även gränsen 
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för ryttarens allemansrätt när det gäller ”olovlig väg”, då det inte är tillåtet 
att rida över tomt, dvs. området närmast ett hus där de som bor i huset ska 
kunna känna sig ostörda. Hur stort område som räknas beror på omständig-
heterna, men det är att störningsrisken som avgör hur nära huset man kan 
passera. Några regler om minsta avstånd fi nns inte och alltför påträngande 
besökare kan straffas för hemfridsbrott. Också planteringar, dvs. gräsmat-
tor, plantskolor, parkplanteringar och andra liknande områden, är förbjudet 
område. 

Miljöbalken föreskriver hänsyn till naturmiljön och till andra som utövar 
friluftsliv: 

”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars 
vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt 
umgänge med den” (7 kap 1 §) 

 
Här fi nns även bestämmelser som särskilt berör organiserad verksamhet och 
de allmänna hänsynsregler som var och en ska iaktta så fort det kan innebära 
skada eller olägenhet för miljön eller människors hälsa. Dessa regler gäller 
för kommersiellt organiserat friluftsliv med utnyttjande av allemansrätten 
men även för ideella former av organiserat friluftsliv. Myndigheter kan även 
utfärda bestämmelser om en organisatörs skyldighet att anmäla sin verksam-
het till naturvårdsmyndigheten för samråd, men för detta krävs att verksam-
heten skadar eller kan skada naturmiljön. Det fi nns särskilda bestämmelser 
för nationalparker, naturreservat och områden med särskilt skydd för djur-
livet. Dessa bestämmelser kan ibland begränsa allmänhetens rättigheter mer 
än de allmänna reglerna om allemansrätt, till exempel genom tillträdesförbud 
eller förbud mot ridning. 
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Allemansrätten berör även vägar. Man skiljer mellan statliga vägar (allmänna 
vägar), kommunala vägar (gator), enskilda vägar med statsbidrag och enskilda 
vägar utan statsbidrag (privata), skogsbilvägar och ägovägar. Ridning eller 
körning på enskilda vägar är tillåtet då ekipaget inte räknas som ett motor-
drivet fordon och här gäller också allemansrätten. Det kan däremot fi nnas 
lokala trafi kföreskrifter som förbjuder både ridning och körning. 

Ryttare kan vidta åtgärder för att minska risken för markskador, och konfl ikter, 
genom att undvika mjuka stigar och stigar som vanligtvis används för vandring 
och motionslöpning samt markerade eller uppåkta skidspår. Det fi nns inget 
allmänt förbud att rida på motionsspår och vandringsleder, men man bör 
betrakta det som otillåtet då de är anlagda för vandring och motion till fots. I 
många kommuner är ridning förbjuden i markerade motionsspår och prepare-
rade skidspår med stöd av lokala ordningsföreskrifter. Ryttare bör även vara 
extra uppmärksam på vår och höst när det är blött och mjukt i markerna och 
undvika ömtåliga marker som exempelvis ängar och hagar, lav- och kärr-
marker. Hästens hovar kan skada granrötter vilket kan leda till rotröta i trädet 
och förstört virke. Ryttaren bör också kontakta markägaren om man tänker rida 
regelbundet i samma område då alltför intensivt och regelbundet ridande eller 
körning med häst på en enskild väg utan medgivande från markägaren möjli-
gen kan betraktas som besittningsintrång och leda till straff för egenmäktigt 
förfarande. I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler som oftast 
inskränker allemansrätten, men i allmänhet är det förbjudet att rida på annat än 
markerade stigar och leder.33
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Djurskyddslagen och djurskyddsförordningen

Enligt Djurskyddslagen (1988:534) och Djurskyddsförordningen (1988:539) 
måste djurstallar avsedda för ett visst minimiantal djur förprövas. Beträffande 
hästar går gränsen för förprövning vid en anläggning med minst 5 djur. Denna 
förprövning görs av Länsstyrelsen. I djurskyddsförordningen föreskrivs bland 
annat följande:

”Stall och andra förvaringsutrymmen för hästar eller djur 
som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, 
skinn eller pälsar får inte uppföras, byggas till eller byggas 
om utan att stallen eller förvaringsutrymmena på förhand 
har godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt.”(5 §)

Djurskyddslagen utgår från att djur ska behandlas väl och skyddas mot 
onödigt lidande och sjukdom. Att ett stall förprövats och godkänts innebär 
alltså endast att det anses lämpligt att hålla en viss typ av djur i. Förprövning 
ska ske vid en ny-, om- eller tillbyggnad, men säger däremot ingenting 
om hur lämpligt ett stall är i ett bredare samhällsplaneringsperspektiv.
Djurskyddsbestämmelserna gäller däremot för alla stallar, oavsett antal djur. 

Vid djurhållning är Djurskyddsmyndigheten den centrala tillsynsmyndig-
heten, Länsstyrelsen ansvarar på regional nivå, medan det på lokal nivå 
är kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd, eller motsvarande, som har 
ansvaret. 

Sedan 1 januari 2005 har kravet på tillstånd utökats. Nu måste ridskole-
verksamhet och all yrkesmässig verksamhet ha tillstånd, oavsett antal hästar. 
Dessutom måste även den som håller 10 eller fl er hästar som är äldre än 24 
månader, föder upp 4 eller fl er hästar per år, upplåter 4 eller fl er hästar, säljer 
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4 eller fl er hästar per år från egen, eller annans, uppfödning eller förvarar eller 
utfodrar 4 eller fl er hästar samtidigt och regelbundet söka tillstånd. Den sista 
punkten rör den som till exempel hyr ut boxplatser eller tar emot andras hästar 
för träning.

Servitut som skyddszon

Frågan uppkommer då och då om det är möjligt att på lång sikt skapa skydds-
zoner med någon form av servitut. Avsikten skulle vara att förebygga att det 
inom skyddszonen vidtas sådana åtgärder som skulle vara olämpliga med 
hänsyn till allergirisken eller andra olägenheter. Servitut förkommer huvud-
sakligen som offi cialservitut (7 kap Fastighetsbildningslagen) eller som avtals-
servitut (14 kap Jordabalken). Båda servitutsformerna bygger på principen om 
en tjänande och en härskande fastighet. Innebörden av detta är att en tjänande 
fastighet eller markområde belastas av en härskande fastighets rättigheter att i 
viss utsträckning utnyttja annans mark. Bedömningen är att offi cialservitut inte 
kan användas för att åstadkomma skyddszon mellan hästhållning och bebyg-
gelse. Med tanke på de begränsade möjligheterna att bilda servitut enligt jorda-
balken och den osäkerhet som denna form medför, bedöms att denna servitut-
form inte heller är ett alternativ för att skapa ett ändamålsenligt skyddsavstånd 
mellan hästhållning och bebyggelse, men vi tar ändå upp detta alternativ för att 
påvisa att möjligheten fi nns.
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Strandskydd 

Strandskydd innebär att det är förbjudet att genomföra en rad åtgärder 
inom den strandskyddade zonen. Zonen sträcker sig normalt 100 meter 
från strandkanten vid kuster, sjöar och vattendrag. Inom denna zon är det 
förbjudet att uppföra nya byggnader och att ändra befi ntliga byggnader så 
att användningsändamålet ändras. Det är inte heller tillåtet att gräva eller 
på annat sätt förbereda för byggnationer och utföra anordningar som strider 
mot strandskyddets syfte. Byggnationen får inte inkräkta på tillgängligheten 
enligt allemansrätten eller förändra livsvillkoren och skada växt- och djurli-
vet.

Strandskyddet omfattar hela kuststräckan, alla sjöar och vattendrag och 
gäller för både landområdet, vattenområdet och undervattensmiljön. Zonen 
omfattar 100 meter, men kan utvidgas upp till 300 meter av Länsstyrelsen 
om det behövs. Till exempel kan områden som är av riksintresse för natur-
vården och friluftslivet behöva ett utökat skydd. Även områden som är eko-
logiskt särskilt känsliga eller som ligger nära tätorter med begränsad tillgång 
till fria strandområden vara aktuella för ett utökad strandskydd. Strand-
skyddet gäller inte på platser där Länsstyrelsen har upphävt strandskyddet. 
Ofta handlar det om detaljplanelagda områden där det funnits särskilda skäl 
att upphäva strandskyddet.

Det är möjligt att få dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen. En förut-
sättning är att det fi nns särskilda skäl som till exempel att byggnaden ersät-
ter en tidigare byggnad som rivits eller brunnit ner eller att det är en åtgärd 
som tillgodoser friluftslivets behov. Det fi nns dock vissa byggnationer som 
inte omfattas av det generella förbudet och därför inte behöver dispens-
prövas. Det kan vara ekonomibyggnader eller åtgärder som behövs för 
jordbruket, skogsbruket eller fi sket.34 Som ekonomibyggnader räknas till 
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exempel hölada och vindskydd för hästar om hästhållning ingår i ett jordbruk 
med till exempel odling av mark, men inte om verksamheten endast innefattar 
hästbete och hästavel.35

Befi ntliga rekommendationer och riktlinjer  

Problematiken kring tätortsnära hästhållning fi nns överallt men behandlas på 
olika sätt. Vissa kommuner har aldrig tagit ställning till planering av hästhåll-
ning inom eller i direkt anslutning till samlad bebyggelse eller större utbygg-
nad av bostäder i anslutning till hästhållning. Tidigare följdes Boverkets 
riktlinjer i Bättre plats för arbete36, men sedan Länsstyrelsen i Skåne gav ut 
rapporten Hästar och bebyggelse – Underlag för den fysiska planeringen37 år 
2004 har de fl esta kommunerna i Skåne börjat använda sig av riktlinjerna i 
denna rapport.

Många kommuner har gjort en inventering över antalet hästar/ridanläggningar 
och med den informationen som bakgrund tagit fram rapporter och fastlagt 
kommunens ambitioner och fortsatta arbete. De fl esta kommuner har ambitio-
nen att skapa goda förutsättningar för hästnäringen då de inser vilka potentia-
ler hästnäringen innebär. Dokumentationen ökar förhoppningsvis även 
beslutsfattarnas förståelse för hästägarna samt hästarnas behov samt under-
lättar framtida planeringsbeslut vad gäller hästfrågor.

De rekommendationer och riktlinjer som fi nns angående skyddsavstånd till 
djurhållning är inte tillräcklig vägledning i den fysiska planeringen. Flera 
myndigheter och verk framhåller att de riktlinjer och riktvärden som har 
presenterats ska vara till ledning vid en bedömning i det enskilda fallet, men 
det är kommunen och Länsstyrelsen som gemensamt ansvarar för hur skydds-
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avstånden ska tillämpas. Det fi nns inga belägg för de stora skyddsavstånd 
som hävdas och därför har Länsstyrelsen i Skåne län, med utgångspunkt i 
allergifrågan, tagit fram ett vägledande planeringsunderlag för handläggning 
av plan- och bygglovärenden där hästhållning är involverad. I de tidiga re-
kommendationer, som myndigheter och centrala verk gav ut omkring 1980, 
baserades skyddsavståndet på risken för olägenheter i form av lukt, fl ugor 
mm, medan allergiproblematiken inte diskuterades.

1983 skrev Socialdepartementets en promemoria De allergiska barnen i 
samhället som lyfte upp frågan om skolbarnens direkta och indirekta kon-
takt med pälsdjur där departementet påpekade att ridning i tätorter kan bli 
ett hälsoproblem och att hästallergen i svåra fall kan ge symptom på ett par 
hundra meters håll, dock utan närmare angivelse av referens. I Allergiut-
redningen (1989) upprepades hästallergens förmåga att orsaka problem för 
dem som är överkänsliga. Det bedömdes att ett avstånd på minst 500 meter 
bör upprätthållas mellan bostadsbebyggelse och hästhållning. Under i stort 
sett hela 1990-talet har dessa skyddsavstånd upprepats i fl era olika rapporter 
och allmänna råd från centrala verk och myndigheter, till exempel Boverkets 
Bättre plats för arbete, vars förslag till skyddsavstånd för ”Djurhållning i 
lantbruk” och ”Ridanläggningar” om 500 meter huvudsakligen baseras på 
andra störningar än risken för allergiska besvär. Det var först i samband med 
studier gjorda av Miljömedicinska enheten vid Arbets- och miljömedicin i 
Stockholm samt en studie vid Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjuk-
huset i Uppsala som en mer erfarenhetsmässigt förankrad bild av hästaller-
geners spridning har skapats. Dessa utredningar har dock inte syftat till att 
klargöra vilken allergenhalt som är kliniskt relevant, utan över vilka avstånd 
som allergener kan förväntas spridas i utomhusluft.
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Boverkets riktlinjer 

Den allmänna ambitionen från samhällets sida är att skydda hästallergiska 
människor från ofrivillig exponering för hästallergen. Enligt Boverket bör 
följande avstånd användas som utgångspunkt vid bedömning av planärenden 
där bebyggelse placeras i närhet av hästhållning. Avstånden utgör inte några 
defi nitiva gränser, utan bedömning måste göras från fall till fall utifrån de 
bedömningskriterier som föreslagits.

”De störningar som kan uppstå i samband med 
djurhållning är framförallt lukt (hantering av gödsel och 
fekalier, ventilationsluft från stallar samt vissa fodertyper), 
ansamling av fl ugor och buller (fl äktljud, läten från 
djur och skott från karbidkanoner vid minkhållning). En 
omständighet som diskuteras mycket för närvarande är 
att djur kan framkalla allergiska reaktioner hos känsliga 
personer. Hästallergener anses särskilt starka och kan ge 
symptom på fl era hundra meters håll.”38

Mot denna bakgrund rekommenderar Boverket följande skyddsavstånd39: 

• Från stall och rasthage till skola 500 m
• Från tillståndsgivet stall med mer än 100 hästar till bebyggelse 500 m
• Från stall och rasthage till bebyggelse 200 m
• Från bete och anlagd ridstig till idrottsplats 200 m
• Från bete och anlagd ridstig till sammanhållen bebyggelse 100 m
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Länsstyrelsen i Skånes riktlinjer 

Länsstyrelsen i Skåne har i rapporten Hästar och bebyggelse – Underlag för 
den fysiska planeringen bedömt att rekommendationer och riktlinjer med 
skyddsavstånd till djurhållning på upp emot 200-500 meter mycket sällan är 
motiverade. Dessutom ges inte tillräcklig vägledning i enskilda planärenden 
och i synnerhet inte när det handlar om mindre hästanläggningar. Därför har 
ett planeringsinriktat underlagsmaterial tagits fram för att kommunerna och 
Länsstyrelsen ska kunna fullgöra sin skyldighet. Länsstyrelsen i Skånes be-
dömning är att hästallergen i mycket begränsad utsträckning sprider sig mer 
än några hundra meter. Länsstyrelsen anser att en tillämpning av omotiverat 
stora skyddsavstånd innebär en oönskad utveckling av bebyggelsestruktu-
ren i det skånska landskapet och kan också få allvarliga konsekvenser för 
naturmark som är beroende av betning. Det skulle dessutom hindra hästsek-
torns möjlighet att utvecklas. Länsstyrelsen anser även att skyddsavstånd till 
hästar i glesbebyggda områden bör kunna tillämpas med större fl exibilitet än 
i tätbebyggda områden. Slutsatsen är alltså att enstaka torp och hus i glesbe-
byggda områden får acceptera att det fi nns hästar i närheten. 

Länsstyrelsen i Skåne anser att beslut måste fattas på underlag av sakförhål-
landena i varje enskilt fall. Frågan om hästhållning bör dessutom diskuteras 
på ett övergripande plan och med ett långsiktigt perspektiv då en av- 
eller sammanvägning för olika intressen kan möjliggöras. Kommunerna bör 
därför klargöra sitt ställningstagande av framtida användande av mark och 
genom översiktsplan eller fördjupning av översiktsplan och påvisa en inrikt-
ning mot hästnära alternativt hästfria områden eller orter. På detaljplanenivå 
bör en avvägning mellan olika intressen baseras på det enskilda fallets för-
utsättningar, vilket förutsätter en ingående förståelse. Faktorer såsom bland 
annat topografi , klimat och andra geografi ska och fysiska förutsättningar bör 
vägas in vid bedömning av en hästanläggnings påverkan, då hästallergenets 
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spridning påverkas av vindriktning och -styrka. Områdets karaktär bör vägas in 
dvs. om det är lantlig miljö där man kan förvänta sig att det förekommer djur, 
eller om området ligger i direkt anslutning till tät bebyggelse. Även Miljödom-
stolen anser att man inom rimliga gränser får acceptera sådan verksamhet som 
hör till lantlig miljö. För att på lokal nivå bedöma ifall olägenheter kan uppstå, 
och hur dessa kan åtgärdas, kan kommunernas miljöförvaltningar vara en vik-
tig samarbetspartner.

Följande punkter är enligt Länsstyrelsen i Skåne exempel på frågor som bör ut-
göra underlag för kommunens bedömning av relevanta respektavstånd/skydds-
avstånd vid planering för hästhållning inom/i direkt anslutning till samlad 
bebyggelse eller större utbyggnad av bostäder i anslutning till hästhållning:

- karaktär på området, lantlig miljö/villabebyggelse
- antal hästgårdar samt deras lokalisering
- antal hästar, lokalisering av stall, bete, paddockar och planerade 
ridstigar
- gödselhantering, placering och utförande
- hagar, dess lokalisering och storlek samt antal hästar och hur 
frekvent hagen används
- förhärskande vindriktning
- topografi  samt eventuell avskärmande vegetation eller bebyggelse
- förekomst/grad av näringsverksamhet
- redovisning av närboendes uppfattning/befi ntliga upplevelser av 
olägenhet40

Länsstyrelsen i Skåne anser vidare att skillnad dessutom bör göras mellan 
stallar, gödselplattor och andra fasta anläggningar med hög koncentration av 
hästar och allergener och hagmarker som är mer vidsträckta till karaktären och 
med lägre koncentration av hästar. Genom dessa olika delar har Länsstyrelsen 
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i Skåne tagit fram en storleksindelning av hästanläggningar som bör vara 
lämplig att utgå ifrån41:

- C-anläggningar eller större med mer än 100 hästar
- Större anläggningar med 30 till 100 hästar
- Medelstora anläggningar med 10 till 30 hästar
- Mindre anläggningar med upp till tio hästar 

En C-anläggning är en anläggning med mellan 100 och 200 djur. Dessa 
klassas som miljöfarliga verksamheter och kräver därför tillstånd eller sär-
skild anmälan innan viss verksamhet får påbörjas eller förändras. Här kan 
man notera att anläggningar där antalet hästar understiger 100 inte ens är 
anmälningspliktigt.

I områden med samlad bebyggelse och/eller vid planläggning bör följande 
principer angående skyddsavstånd tillämpas42:

1. Vid C-anläggningar eller större bör skyddsavståndet 
från bostäder, skolor o.d. vara 200-500 meter till stall 
och gödselhantering och minst 200 meter till område där 
hästar vistas. Intresset av stabila förhållanden och goda 
utvecklingsmöjligheter för dessa verksamheter måste naturligtvis 
tillmätas stor betydelse i planeringen. Därför bör såväl 
allergirisken som risken för andra olägenheter såsom trafi k-
störningar, lukt, fl ugor etc. bevakas.

2. Vid större anläggningar (30-100 hästar) bör skyddsavståndet 
från bostäder, skolor o dyl. vara minst 200 meter till stall och 
gödselhantering och minst 100-200 meter till område där hästar 
vistas. Även för denna typ av anläggningar bör intresset av stabila 
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förhållanden och utvecklingsmöjligheter för verksamheten ges stor 
vikt. Därför bör såväl allergirisken som risken för olägenheter såsom 
trafi kstörningar, lukt, fl ugor etc. bevakas.

3. Vid medelstora anläggningar (10-30 hästar) bör skyddsavståndet 
från bostäder, skolor o.d. vara minst 100-200 meter till stall och 
gödselhantering och minst 50-100 meter till område där hästar 
vistas. För dessa anläggningar, som ofta drivs i kommersiellt syfte, 
bör intresset av stabila förhållanden och utvecklingsmöjligheter för 
verksamheten beaktas.

4. När det gäller mindre anläggningar (1-10 hästar) är det 
Länsstyrelsens mening att det är kommunernas sak att bedöma 
lämpliga respektavstånd mellan hästhållning och bostadsbebyggelse 
med utgångspunkt i de bedömningskriterier som anges nedan och 
lokala förutsättningar. Dock bör som regel alltid ett skyddsavstånd 
på minst 100 meter från stall och gödselhantering och minst 50 meter 
från område där hästar vistas upprätthållas.

LAGAR & RIKTLINJER



50

Våra kommentarer

De olika lagarna och allemansrätten är mycket allmänt hållna och lämnar 
mycket öppet för fri tolkning. Djurskyddslagen är den lag som är mest spe-
cifi cerad när det gäller hästhållning men den påverkar inte den översiktliga 
planeringen av hästverksamhet. Miljöbalken tar upp miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd och ger bland annat kommunen möjlighet att lämna 
föreskrifter angående hästhållning. Därmed kan kommunen till exempel 
bestämma att hästhållning inte får förekomma inom detaljplanelagt område. 
Vi anser att miljöbalken ger kommunen ett starkt verktyg och möjlighet att 
defi niera gränser. Därmed skapas en plattform för framtida utveckling av 
hästverksamheter utan att hindra tillväxten av tätorterna. 

Boverkets riktlinjer baseras på 25 år gammal information där de rekom-
menderade skyddsavstånden baserades på risken för besvär i form av lukt, 
fl ugor osv. Vi anser att det krävs mer forskning och kunskap om allergen och 
dess påverkan. De fakta som ligger till grund för Boverkets riktlinjer känns 
inaktuella och omotiverade. En kontinuerlig uppdatering av den fortsatta 
forskningen hade därför underlättat fortsatt utarbetande av skyddsavstånd. 
Då Länsstyrelsen i Skånes skyddsavstånd baseras på mer aktuell forskning 
anser vi att dessa är mer relevanta. Vi kommer huvudsakligen att utgå från 
deras riktlinjer i när vi utarbetar våra planförslag. 

Något miljötillstånd krävs inte vid anläggandet av ridanläggningar förutom 
vid anläggandet av C-anläggningar. Dessa kräver även tillståndsprövning då 
dessa klassas som miljöfarlig verksamhet.
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Vi kommer att undersöka samt beskriva rättsfall där hästhållning förbjudits 
med hänsyn till bostadsbebyggelse eller översiktliga planer på bostadsbebyg-
gelse samt fall där bostäder förbjudits med hänsyn till befi ntliga eller plane-
rade hästgårdar. Det fi nns även fall då klagande grannar fått stå tillbaka då till 
exempel befi ntliga ridhus ska byggas ut.

Rättsfall – fördel hästnäringen

Bygg- och miljönämnden i Hylte kommun förbjöd i september 2004 ett par 
som hade en hästgård att rida närmare än 50 meter från gränsen till grann-
fastigheten där det låg en skola, vilket enligt Miljödomstolen kan medföra 
risk för olägenhet för människors hälsa. Förbudet gällde under de veckor 
med helger under året som skolan hade verksamhet. Ett par boende i området 
överklagade det anslagna skyddsavståndet och menade att detta normalt borde 
vara 500 meter men de kunde acceptera ett avstånd på 200 meter. Fallet rörde 
hållande av två-tre hästar i beteshagar som närmast 20 meter från skolområdet 
till en skola med 50 elever. Fastigheten inom vilken hästhållningen bedrivs 
omfattar cirka 60 hektar och fi nns i ett område av landsbygdskaraktär där 
djurhållning är ett naturligt inslag. Vid en avvägning mellan det allmänna 
intresset att förhindra olägenheter och parets intresse att nyttja sin fastighet 
för hästhållning ansåg miljödomstolen att ett skyddsavstånd på 50 meter var 
rimligt, då hästar anses som en del i en lantlig miljö. Samtidigt är fastigheten 
med hästhållning stor medan det endast fi nns ett fåtal hästar på den.43  

I Botkyrka kommun antas en detaljplan för utbyggnad av ridskola i november 
1998. Inom området är en relativt omfattande hästhållning redan är etablerad 
och ridskoleverksamhet på Skrävsta ridskola har pågått under lång tid. Gran-
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narna som motsätter sig utbyggnaden åberopade rekommendationer om skydds-
avstånd men dessa utgör inte några rättsregler. Detaljplanen antas med motive-
ringen44:

”Enligt 3 kap. 2 § första meningen Plan- och bygglagen skall 
byggnader placeras och utformas så att de eller deras avsedda 
användning inte inverkar menligt på trafi ksäkerheten eller på annat 
sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Vad 
gäller rekvisitet betydande olägenheter för omgivningen sägs det i 
förarbetena (prop. 1985/86:1 s. 484) att vid bedömningen av vad 
som i det enskilda fallet är att betrakta som betydande olägenhet 
för omgivningen måste även beaktas områdets karaktär och 
förhållandena på orten. Med detta menas att toleransnivån måste 
vara något högre i vissa fall. Förenklat kan detta uttryckas så att 
viss fi sklukt i fi skesamhällen och gödsellukt i jordbruksområden 
måste godtas. Givetvis innebär detta dock inte att störningarna 
i sådana fall kan tillåtas ge upphov till sanitära olägenheter för 
omgivningen.”1

Detaljplanen utbyggnaden antas eftersom det redan fi nns befi ntlig hästhållning 
och att hästhållning är en naturlig del av landsbygdsmiljön. 

Ett annat fall, i Ekerö kommun, ger en lantligt belägen hästgård med nio hästar 
rätt till fortsatt hästhållning. Verksamheten har pågått sedan 1997 och hösten 
2002 klagade en granne, som bor 60 meter från stallet, på gödsellukt och att hon 
utvecklat allergi. Fallet togs upp i Ekerö kommuns miljönämnd som förbjöd 
hästhållning mot ett drygt vite. Ärendet togs upp i Länsstyrelsen som gick på 
miljönämndens linje, utan att besöka stallet ifråga. Näringsidkaren överklagade 
då till Miljödomstolen, som efter besök på platsen, godkände verksamheten. I 
domen konstateras att de som bosätter sig på landet får acceptera att ”verksam-
het som hör landet till kan komma att bedrivas ganska nära bostaden”.45  
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Rättsfall – nackdel hästnäringen

På Särö i Kungsbacka kommun avslogs utbyggnad av stall i mars 2006. 
Regeringsrätten nekade utbyggnaden av stall och garage för den enda häst-
gården i trakten eftersom området präglades av boende. Det nya stallet 
skulle komma att ligga cirka sju meter från bostadshuset på en grannfas-
tighet och Boverket menade att ett bygglov skulle föra med sig allvarliga 
hälsorisker då utökningen av antalet hästar steg från två betande hästar på 
sommaren till nio hästar stationärt. Boverket hänvisar till 2 samt 3 kap. 2§ 
Plan- och bygglagen.46 Anledningen till att utbyggnaden nekas är att antalet 
hästar drastiskt ökar i antal och att det även sker en förändring från sommar-
bete till permanent placering alltför nära bostadshuset. 

I Nyköpings kommun avslogs tillstånd för hästhållning i hage i november 
2004. En hästägare i Nyköpings kommun fi ck först tillstånd av miljö- och 
hälsokontoret att hålla två shetlandsponny i en hage, med villkoret att häs-
tarna inte fi ck ridas inom områdets tätbebyggelse. Länsstyrelsen konstate-
rade att hagen låg i byggnadsplanerat område på mark som enligt planen var 
parkmark, och i utkanten av detaljplanelagt område. Hagen låg utanför det 
tätbebyggda området med ett skogsparti emellan, i ett område som 
Länsstyrelsen bedömde var mer av landsbygdskaraktär än karaktär av tättbe-
byggt område. Hästhagen låg omkring 370 meter från den klagandes fastig-
het, men det ligger fl era bostäder närmare hagen. Även om den sökandens 
son led av allergi ansåg Länsstyrelsen inte att hästhållningen kunde anses 
medföra sådan olägenhet att som avses i 9 kap 3 § miljöbalken. Dock är 
områdets busshållplats placerad endast några meter från hagen utmed grän-
sen till den enda infarten till området. Miljööverdomstolen ansåg att valet av 
plats för hästhållning inte överensstämmer med kraven i 2 kap. 4 § miljö-
balken, att underinstansernas avgöranden ska upphävas och att hästägarens 
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ansökan ska avslås.47 Ansökan om hästhållning avslogs alltså inte på grund av 
felaktig lokalisering av hästarna utan på grund av allergirisken för kollektiv-
resenärerna som måste vänta på bussen intill hästhagen. 

En utbyggnad av bostäder för hästintresserade avslås i Hofterup i Kävlinge 
kommun i mars 2003. Hofterup har utvecklats till ett populärt område för 
hästintresserade och ett område hade detaljplanelagts för hästgårdar. För 
området mellan hästgårdarna och ett dagis antog kommunen en detaljplan 
med kombitomter där Eksjöhus tänkte bygga bostäder. Företaget riktade in 
sig på att locka hästintresserade att bosätta sig i området. Men Länsstyrelsen 
i Skåne upphävde planen eftersom hela planområdet låg inom 100 meter från 
hästgårdar. Det gick inte att förutse om överkänslighet för hästallergen skulle 
uppkomma, och det fanns därför en risk att de som fl yttade till området kunde 
utveckla allergi mot hästar först sedan de bott på platsen ett tag. Att fastig-
hetsköparna informerades om hästgårdarna och allergirisken innebar inte att 
marken blev lämplig för bostadsbebyggelse. En del av dem som fl yttade till 
området i Hofterup kunde tänkas komma från tättbebyggda områden och sak-
na erfarenhet av de olägenheter som boende nära djurhållning kunde innebära. 
Att det redan fanns bostäder i trakten som låg lika nära hästgårdar hindrade 
inte Länsstyrelsen från att nu lägga ökad vikt vid frågan om hästallergi. Planen 
var inte acceptabel med hänsyn till hälso- och säkerhetsaspekterna, och en 
god boendemiljö ur hälsoperspektiv kunde inte garanteras. Trots att det kunde 
ifrågasättas vilket vetenskapligt stöd som fanns för att risken för spridning av 
hästallergen upphävde alltså Länsstyrelsen i Skåne detaljplanen. 

Målet överklagades till Regeringsrätten där det visade sig att regeringen 
delade Länsstyrelsens uppfattning. Boverket och Socialstyrelsen menade att 
riskbedömningen av allergen var osäker då spridningen var svår att studera, 
men det fanns inte tillräckligt starka skäl att göra en annan bedömning än det 
som sedan lång tid gällt - minst 200 meter mellan hästar och bostäder. Undan-
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taget var när tanken var att kombinera boende och hästhållning, men reger-
ingen fann att det inte framkommit tillräckliga skäl att göra någon annan 
bedömning än myndigheterna av hälsoriskerna och därför borde detaljplanen 
inte godtas.48 Även om Eksjöhus riktar sig till en specifi k intressegrupp, 
innebär den planerade bebyggelsen inget kategoriboende och därför måste 
potentiella boende, från tätbebyggda områden, skyddas från eventuella lant-
liga faror.

Granntvister angående störande verksamhet

I många fall klagas det på grannar som håller häst och problemet med lukt 
samt allergirisker, men i de fall överklagandet avslås tas hänsyn till att djur-
hållning är sådan verksamhet som förutsätts på en jordbruksfastighet, och 
därför anses olägenheterna från hästhållningen inte större än att de får tålas.49 

Det förekommer även fall, till exempel i Kopparbergs län50, där man med 
stöd av hälsoskyddslagen och miljöskyddslagen förbjudit utökning av antalet 
hästar vid en etablerad anläggning (oavsett fastighetsägare) för att undvika 
olägenheter. Den som orsakar störningen som kan vara skyldig att begränsa 
den störande verksamheten och föreläggande skall alltså riktas mot den 
fysiska eller juridiska person som bedriver den miljöfarliga verksamheten.51

RÄTTSFALL



57

Våra kommentarer

Efter att ha granskat rättsfallen märker vi att det inte fi nns något tydligt, 
enhetligt ställningstagande i hästhållningsfrågan utan de olika instanserna 
tolkar lagar och regler olika. Vi upptäckte även att det fi nns stora skillnader vid 
bostads- respektive ridanläggningsutbyggnad. Vid nyetablering av bostäder 
prövas dessa genom detaljplan medan det inte fi nns några klara direktiv för 
nyetablering av ridanläggning, då det ofta är befi ntliga anläggningar som 
byggs ut. Ridanläggningarna etableras dessutom ofta utanför detaljplanelagt 
område. Efter att studerat rättsfallen konstaterar vi att det är lättare att stoppa 
nyetableringar än befi ntliga verksamheter.  I vissa av rättsfallen styrs utfallen 
av Miljödomstolens resonemang att man får acceptera vissa olägenheter vid 
boende på landsbygden. Vi håller med Miljödomstolen i deras resonemang, 
men anser samtidigt att man måste ta hänsyn till den unika situationen i varje 
enskilt fall. 

Kommunens uppgift är att skydda det allmänna intresset. På landsbygden fi nns 
möjlighet att kompromissa med skyddsavstånd mellan bostäder och hästhagar, 
men det fi nns även tillfällen då allmänheten riskerar att ofrivilligt utsättas för 
en starkare allergenpåverkan, till exempel fallet från Nyköpings kommun där 
Miljööverdomstolen avslog ansökan om hästhållning på grund av det korta 
avståndet mellan en hästhage och en busshållplats. 
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Genom att se på hur Danmark planerar och möjliggör hästhållning på sin 
relativt lilla landyta, kan även viss förståelse skapas för hur Länsstyrelsen 
i Skåne har kommit fram till sina riktlinjer. Genom att beskriva den danska 
planeringsprocessen skapas förståelse för hur vi senare i rapporten valt 
att dela upp Svedala kommun i zoner mm. Kanske även så ett frö för en 
diskussion angående planeringsnivåer i Sverige?

Miljödepartementet ansvarar för den fysiska planeringen i Danmark. Enligt 
planlagstiftningen ska Miljödepartementet vid varje regeringsskifte utarbeta 
en landsplanredegørelse. Här ska de överordnade ramarna och principerna 
för planering på regional och kommunal nivå anges. Miljödepartementet 
har en överordnande och godkännande roll garanteras ett tydligt statligt 
infl ytande över planeringen. Planeringen sker på fyra nivåer i Danmark:

• Landsplanredegørelser (Miljøministeriet) 
• Regionplaner (Regionplanmyndigheten) 
• Kommuneplan (Kommunerna) 
• Lokalplaner (Kommunerna) 

Planer på en lägre nivå måste överensstämma med planerna på de högre 
nivåerna.

FYSISK PLANERING I DANMARK
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Landsplanredegørelser

Det tas inte fram någon egentlig landsplan för den fysiska planeringen i 
Danmark men däremot kommer planerings politiken till uttryck via utskick 
från miljöministern. Detta sker bland annat genom landsplansredogörelser, 
natur- och miljöpolitiska redogörelser samt Danmarks nationella strategi 
för hållbar utveckling. Landsplanredogörelsen innehåller regeringens 
prioriteringar rörande den fysiska planeringen. Den är inte rättsligt bindande 
för kommunerna men ska utgöra utgångspunkt i den kommunala planeringen. 

Regionplaner

Regionplanmyndigheten har ansvaret för att utarbeta en regionplan, 
som fastlägger ramarna för regionens utveckling med hänsyn till; stads-
utvecklingen, den övergripande trafi k- och infrastrukturen, markskydd, 
miljö- och naturresurser, fritidsanläggningar och turismen, placeringen av 
större anläggningar och verksamheter. En regionplan ska omfatta en period 
på 12 år och den ska revideras vart fjärde år. Regionplanen beskriver hur 
marken i regionen används och regionplanemyndighetens målsättningar för 
utvecklingen. Dessutom innehåller regionplanen riktlinjer som är bindande för 
kommunens planläggning. 

DANMARK
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Kommuneplaner

Kommuneplanen fastlägger de övergripande målen for kommunens 
utveckling och visar vad marken i kommunen ska användas till. Kommune-
planen ska visa vilken riktning kommunen ska ha inom olika sektorer som 
hittills bara har beskrivits i regionplanen. Kommuneplanen blir därmed ett 
dokument som samlar regleringen av markanvändningen i både stad och 
på landsbygd. Kommunalplaneringen i huvudstadsområdet ska utföras 
med tanke på utvecklingen i området som helhet och det är viktigt att man 
bevarar den övergripande så kallade fi ngerplanstrukturen. Stadsutvecklingen 
i den enskilda kommunen ska bidra till en utveckling som är gynnsam för 
huvudstadsregionen som helhet. 

I början av varje mandatperiod ska Byrådet redovisa en planstrategi vilket 
är första steget mot ett beslut om huruvida den befi ntliga kommuneplanen 
ska revideras eller inte. En planstrategi innehåller information om vad som 
genomförts sen den senaste kommuneplanen togs fram, en värdering av 
utvecklingen i kommunen och en strategi för den framtida utvecklingen i 
kommunen. Planstrategin ska visa om kommuneplanen ska revideras helt, 
delvis eller fortsätta att gälla under ytterligare en mandatperiod på fyra 
år. Planstrategin ska debatteras offentligt i minst åtta veckor och efter att 
Byrådet har antagit planstrategin utarbetas ett nytt förslag till kommuneplan 
eller fortsätter den befi ntliga kommuneplanen att gälla i fyra år till. I Sverige 
motsvaras kommuneplanen av översiktsplanen. 
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Lokalplaner

Lokalplanen är en detaljerad plan för ett bestämt område i kommunen. Den 
kan omfatta ett större område eller en enskild fastighet. Planen fastlägger hur 
ett område ska användas, bebyggelsens omfattning, utformning och placering, 
vägar, parkering och visar på områden som inte får bebyggas. En lokalplan 
kan endast ändras genom att man upprättar en ny lokalplan som ersätter den 
tidigare. Begreppet lokalplan motsvaras i Sverige av detaljplanen. 

Byzone, landzone och sommerhusområder

I Danmark delas marken upp i tre zoner; byzone (tätbebyggt område), 
landzone (landsbygd) och sommerhusområder. Uppdelningen av by- och 
landzone går tillbaka till byreguleringsloven från 1949. Lagen möjliggjorde 
utvecklingen av tätorter med stark tillväxt. I tätortsplanerna delades områdena 
upp i en innerzon som omedelbart kunde bebyggas, en mellanzon där det 
kunde planeras och förberedas för bebyggelse samt en tredje ytterzon där 
expansion inte tilläts. Dessa zoner var fastlagda i 15-års perioder men 
beräknades med rikliga marginaler. Innerzonen skulle vara så stor att, förutom 
mark för offentlig expansion, skulle även bostadsbyggandet kunna motsvara 
dubbla den beräknade befolkningstillväxten inom planläggningstiden. 
Inner- och mellan zonen skulle gemensamt rymma arealen för 35-40 års 
tätortsexpansion. 

Numera kan mark ”föras tillbaka” från byzone till landzone då kommunens 
planer ändras, med ekonomisk ersättning för privata markägare genom så 
kallad frigørelsesafgift och betalt grundskyld medan reducerat egendomsvärde 
inte ersätts. Kommunen kan även ”föra tillbaka” mark efter ansökning av en 
markägare om arealen gränsar till landzone och om förändringen inte påverkar 
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ur planläggningshänsyn. För att göra tvärtom, omvandla landzone till by-
zone, krävs däremot väldokumenterade behov av att den planerade byzonen 
inte räcker till.  

By- och Landzoneloven trädde i kraft 1970 och Danmark delades in i byzone, 
landzone og sommerhusområder. De tidigare nämnda inner- och mellan-
zonerna kom att tillhöra byzone medan ytterzonen räknades till landzone. 
Lagen skulle säkra att framtida tätortsutveckling skedde i de områden som 
tillhandahölls för detta och för att säkra landets arealer och naturresurser, 
samt säkra jordbruksmark där tätortsutveckling inte planerades. Planlägg-
ningstiden förkortades dessutom till 12 år. 

Kommunplanernas och lokalplanernas planbestämmelser innebär att det har 
varit svårt att reglera graden av markanvändning för verksamhetsområden. 
Till exempel har industrimark utnyttjats för mer arbetsplatsintensiv 
serviceverksamhet. Planbestämmelserna skapar dessutom monofunktionella 
tätorter och genom detta försvårar främjandet av miljön då belastning 
av person- och godstrafi k inte tagits med i beräkningarna. Det tas nu 
fram förslag på en arealklassifi kation där traditionella planbestämmelser 
kombineras med verksamheternas miljö- och transportbelastning.

Danskarnas förslag på arealklassifi cering är som följer:

Byområder (motsvarar de existerande byzonearealer) delas upp i lokale 
byområder eller almindelige byområder, særlige byområder eller specielle 
byområder samt båndlagte byområder.

• Lokale byområder, eller Almindelige byområder, innefattar mark för 
bostäder, offentliga och privata verksamheter, offentliga anläggningar 
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och institutioner samt lokala rekreationsanläggningar med ingen eller 
minimal trafi k- och miljöbelastning. Kommunen fastslår närmare 
riktlinjer för fördelningen av mark för, samt vilken slags, bebyggelse 
de enskilda områdena ska innehålla.

Lokale byområder kan dessutom delas upp i ytterligare tre kategorier;

–  med ingen eller minimal trafi k- och/eller miljöbelastning; till exempel 
ett bostadsområde med parhus/villor eller tät/låg bebyggelse där endast 
mindre verksamheter utan stor kundtillströmning får placeras

–  viss trafi k- och/eller miljöbelastning; områden med högre 
bebyggelsetäthet och/eller något fl er/större verksamheter, med 
fastslagen max storlek, som placeras i ytterkant av området i samband 
med trafi kleder. 

–  hög trafi k- och/eller miljöbelastning; områden med tillgång till god 
kollektivtrafi k som består av en blandning av bostäder, verksamheter 
samt kontor som, jämte områdets framtida bebyggelsetäthet, fastslås i 
kommuneplanen. 

• Særlige byområder eller Specielle byområder, som kan var av regional 
betydelse, omfattar mark för privata verksamheter samt offentliga 
anläggningar och institutioner som inte går att kombinera med 
bostäder.

Særlige byområder kan dessutom delas upp i ytterligare tre kategorier;

- områden för privata verksamhetsområden samt offentliga anläggningar 
och institutioner vars placering i stor grad påverkar sin omgivning till 
exempel fl ygplatser, godsterminaler, kraftverk och hamnar.
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- områden för miljö- eller riskbelastande privata verksamheter samt 
större offentliga anläggningar och institutioner som placeras så 
påverkan och riskerna för omgivningen minimeras.

- Områden, med god anknytning till det överordnade vägnätet, 
lämpade för godstransportintensiv privat verksamhet samt större 
offentliga anläggningar och institutioner, tekniska anläggningar mm

• Båndlagte byområder omfattar obebyggd mark utanför 
sammanhängande tätort i byzone. Avgränsningen av den 
sammanhängande tätorten ska säkra de kommande 12 årens 
utbyggnad fastläggs som del i den regionala planeringen i samarbete 
mellan berörda kommuner. Områdena kan, på basis av dokumenterat 
behov, överföras till lokale eller særlige byområder. 

Landområder (motsvarar de existerande landyzonearealer) delas upp i 
beskyttede landområder och almindelige landområder.

• Beskyttede landområder
Områdena skyddas av speciella förbud och skydd som till exempel 
kustskydd, historiska och naturintressen, grundvatten. Avgränsningen 
fastslås i regionplanen och områdena skyddas mot nybyggnation och ändring 
av befi ntlig bebyggelses användning som medför ökad risk, miljö- eller 
trafi kbelastning för omgivningen.

• Almindelige landområder
Omfattar samtliga övriga (ickeskyddade) landområden oavsett tidigare status 
i kommunplanen. 

Förutom dessa klassifi ceringar föreslås även kompletterande planverktyg 
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som kan användas för att skapa mer varierande och spännande tätorter utan att 
åsidosätta miljökraven.

Skärpta avståndskrav till djurhållning

I januari 2004 rekommenderade Nabogenedvalget att man skull införa en 50 
meters förbudszon mellan bebyggelse och djurhållning, där inget som medför 
ökade föroreningar, dvs. varken nyetablering, ändring eller expandering av 
djurhållning får ske. För större etableringar, mer än 100 djur, rekommenderas 
ett avstånd på 100 meter, dvs för annan bebyggelse än den som markägaren/ 
djurhållaren själv brukar. Dessa rekommendationer ingår i danska regeringens 
förslag till Vandmiljøplan III som offentliggjordes den 29 januari 2004.

• Ikke-erhvervsmæssige dyrehold
För att inte räkna djurhållningen som näringsverksamhet får endast följande 
antal djurenheter hållas; 2 kor med tillhörande kalvar eller 4 andra kreatur, 
eller 4 hästar med tillhörande föl, eller 5 slaktsvin, eller en motsvarande 
produktion, eller 10 får med lamm, eller 10 getter med kid, 30 höns, 4 vuxna 
hundar med valpar under 18 veckor, eller motsvarande storlek på andra former 
av djurhållning än de ovan nämnda.52

• Erhvervsmæssige dyrehold
Djurhållning är inte tillåtet i den så kallade byzonen eller sommarhusområden 
men dispens kan ges till befi ntliga lantbruk. Detta sker främst i de 
områden som räknas till landzone men omvandlats till byzone- respektive 
sommarhusområden.
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Danskt rättsfall (1998)

En hästägare i Kjellerup, Danmark, fi ck efter anmälan från grannar, sin gård 
besiktigad. Gården, med 1 häst och 3 ponnys, ligger i den så kallade byzone 
där djurhållning normalt inte tillåts och därför måste ägaren ansöka om 
dispens. Hästhållningen klassades som hobbyverksamhet och omfattades 
därför av bestämmelserna om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske 
forhold m.m. nr. 366 af 10 maj, 1992. Beslutet som fattades, grundades 
på olämpligheten av djurhållning inom byzone, och innebar att ägaren var 
tvungen att upphöra med sin djurhållningen.53

Våra kommentarer 

Sättet att planera i Danmark liknar på många sätt det vi har i Sverige. Kom-
muneplanen i Danmark motsvaras av översiktsplanen i Sverige och Lokal-
planen i Danmark har sin motsvarighet i den svenska detaljplanen. Men 
det fi nns viktiga skillnader. Det fi nns ingen motsvarighet till den danska 
Regionplanen i Sverige. Det har tidvis kommit upp förslag på att införa ett 
liknande system i Sverige och i till exempel Stockholm jobbar man med 
regionplaner, men eftersom vi i Sverige har kommunalt planmonopol fi nns 
det ingen regional myndighet med så starka befogenheter. Här kan man se 
att den svenska modellen med kommunalt planmonopol brister lite då det är 
lätt att tappa det regionala synsättet och endast tänka kommunalt och på ett 
lokalt plan. Med ett regionalt synsätt kan placeringen av de olika kommu-
nernas hästanläggningar samordnas för att minska eventuella störningar över 
kommungränserna. Även ridstigar kan samordnas och därigenom eventuellt 
innebära en lägre kostnad för varje enskild kommun. Större ridanläggningar 
har ofta ett upptagningsområde som går över kommungränserna vilket gyn-
nar verksamheten. 
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En stor skillnad mellan länderna är att Danmark har kortare skyddsavstånd vid 
djurhållning, än Sverige har. Dessa avstånd är reglerade i lag. Det är tveksamt 
om detta beror på bättre kunskaper hos danskarna, utan förmodligen beror det 
på att de har mindre utrymme att röra sig med då landet är litet till ytan, vilket 
medför en mer komprimerad planering. 

Länsstyrelsens i Skåne har tagit fram kortare avstånd, men överlåter samtidigt 
till varje enskild kommun att ta ställning i det individuella fallet. I Länssty-
relsens förslag tas även hänsyn till antalet djurenheter. Många hästar medför 
större risk och då blir skyddsavstånden större, och naturligtvis fungerar det 
tvärtom vid endast enstaka hästar. Dessa riktlinjer liknar mer det danska syste-
met. Det kan vara så att Boverket tar till lite extra vid utvecklandet av rekom-
mendationer för skyddsavstånd för att vara på den säkra sidan. Skillnaderna i 
synsätt visar på att det behövs mer forskning i hur allergiker påverkas av, eller 
av närheten till, djurhållning.
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Etablering av häst- och ridanläggningar är i allra högsta grad en planerings- 
fråga. För att kunna tillgodose både hästintresserades och allergikers olika 
intressen behövs en aktiv planering i kommunerna. Vi anser att hästboende i 
klunga är bättre då riskerna samlas på ett ställe. Genom att tidigt styra upp pla-
ceringen av hästanläggningarna blir det enklare att hantera konfl ikten mellan 
ett hästnära boende och ett allergifritt boende. Här har kommunernas översikts-
planering en stor betydelse.

Befi ntliga hästgårdar i nära anslutning till tätorter tillåts fortsätta sin verksam-
het men nybyggnation måste anpassas till gällande regelverk. Till viss del kan 
man med hjälp av regelverk kompromissa med skyddsavstånd mellan hästar 
och boende, men ytterligare kunskap krävs för att kunna motivera avstånden 
och göra dem realistiska i förhållande till riskerna. Det är ett frivilligt, och 
medvetet, val att fl ytta ut på landet respektive till kategoriboende och då får 
man även stå ut med eventuella olägenheter, det vill säga att det sunda förnuf-
tet styr till viss del. Även Miljödomstolen fastslår, i ett antal ärenden, att man 
inom rimliga gränser får acceptera sådan verksamhet som hör till lantlig miljö 
då man väljer att bosätta sig på landet.

Även om samhället har det övergripande ansvaret att skydda befolkningen, 
ligger även ansvaret hos den enskilde individen. Föräldrar till allergiska barn 
har själva ett ansvar att skydda barnen mot situationer då allergiska besvär kan 
uppstå. Om barnen till hästintresserade föräldrar utvecklar allergi, är det för-
äldrarnas ansvar att bosätta sig där risken för exponering är lägre och även att 
förebygga allergiska reaktioner genom att till exempel inte förvara hästsaker 
eller ridkläder hemma.

Då områden planeras för en viss intressegrupp, skapas ett kategoriboende. För 
att motverka eventuella konfl ikter mellan fastighetsägare/bostadsrättsförening 
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och hyresgäster/bostadsrättsägare inom dessa specifi ka kategoriboenden kan 
eventuella klausuler skrivas in kontraktet, exempelvis att hyresvärden inte 
hålls ansvarig om hyresgäst utvecklar en allergi. Det kan vara en lämplig 
boendeform för den som är hästintresserad, men inte kan tänka sig att köpa 
en hel hästgård, eller för den som inte är intresserad av att sköta en stor 
trädgård. För många föräldrar till barn som bedriver hästsport kan det vara ett 
attraktivt alternativ att bo nära och bekvämt i ett radhus, parhus eller mindre 
villa, i motsats till att bo i liknande boende i tätorten och då ständigt behöva 
köra barnen till och från ridskolan/stallet. Kategoriboende i närhet av tätort 
skapar även möjlighet för de hästägare som bor i själva tätorten att inackor-
dera sina hästar relativt nära bostaden. Eventuellt fi nns även plats att skapa 
en ridskola i närheten av tätorten. Större anläggningar skapar även intäkter 
för kommunen och drar till sig en köpstark kategori av människor. Även om 
inte alla hästintresserade är välbärgade så innebär det ändå en skatteintäkt för 
kommunen.

Kommunerna påpekar problematiken med ett oklart rättsläge då det inte 
fi nns några juridiska redskap som specifi kt behandlar regleringen av 
ridanläggningar eller bostäder kombinerat med hästhållning. Därför arbetar 
fl ertalet efter devisen att står det att hästhållning tillåts i planen, och om det 
dessutom ingår en stallplats i hyran eller köpet av bostad, är det ett medvetet 
val att fl ytta dit. Det är bara C-anläggningar som kräver tillstånd.54
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