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PM - Komplettering av Miljökonsekvensbeskrivning till 
underlag till planprogram för Horsås trädgårdsstad
2010-11-08

Bakgrund 
Våren 2008 tog Skövde kommun fram ett planprogram för Horsås trädgårdsstad (2008-05-09). Till 
programmet fanns en miljökonsekvensbeskrivning (FB Engineering februari 2008).

Utifrån planprogrammet arbetade Skövde kommun vidare med en detaljplan för Trädgårdsstaden etapp 
1 (2009-01-13) och en detaljplan för Stallsiken Östra (2010-06-01), se figur 1.

En fortsättning med ytterligare detaljplan för den centrala delen av trädgårdsstaden är nu aktuell. Inför 
arbetet med denna har dock konstaterats att förutsättningarna har ändrats något jämfört med det tidi-
gare planprogammet och miljökonsekvensbeskrivningen:

• Inom planområdet ligger den s k Kultomten och på denna finns Skövde ridanläggning. En förutsätt-
ning var tidigare att ridanläggningen skulle flytta. Kommunen har genomfört ett antal studier avse-
ende både flytt av anläggningen och effekterna om anläggningen skulle vara kvar (HIR Malmöhus 
maj 2009 samt oktober 2009). Utifrån dessa har konstaterats att det mest fördelaktiga för kommunen 
är att anläggningen ligger kvar på nuvarande plats.

• I december 2009 antogs miljökvalitetsnormer (MKN) för yt- och grundvatten. Normerna för ytvatten 
omfattar bl a Ösan, som rinner öster om planområdet.

Detta PM är ett komplement till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) från februari 2008 och avser 
frågorna om djurhållning och MKN för vatten.

Djurhållning
Nulägesbeskrivning
På Kultomten i västra delen av planområdet ligger Skövde Ridanläggning, med upp till 60 hästplatser. 
Anläggningen består bland annat av ett antal byggnader, vägar samt utomhusridbanor. Runt anlägg-
ningen har ridskolan tillgång till marker för ridning samt för hagar till hästarna. Ridskolan har två göd-
selvårdsanläggningar i form av gödselplattor med stödmurar. Enligt en utredning av HIR Malmöhus 
(Oktober 2009) är den ena gödselplattan på anläggningen i utmärkt skick och lämpligt placerad medan 
den andra tillåter avrinning av gödselvatten från plattan till omgivande mark, vilket bör åtgärdas. I 
utredningen påpekas också att det inte finns någon särskild uppställningsplats för hösilagebalar utan 
dessa står placerade på flera ställen.

Riktlinjer
Diskussionen om skyddsavstånd mellan bostadsebyggelse och häst/djurhållning har hållit på i många 
år. Anledningen till diskussionen är risken för olägenheter som buller och lukt samt spridning av häst-
allergener. I Svergie beräknas ca 10 procent av befolkningen vara överkänslig mot häst, alla lider dock 
inte av symptom.

Det finns i dagsläget inga fastställda rekommendationer avseende skyddsavstånd mellan bostäder och 
djurhållning. Boverket har tagit fram förslag på rekommendationer i sin skrift Bättre plats för arbete 
(1995:5). Här rekommenderar de ett skyddsavstånd till nya bostäder på 500 m kring gård med djurhåll-
ning i lantbruk och ridanläggning. Socialstyrelsen angav 2004 i ett meddelandebrev Hästhållning ett 
skyddsavstånd på 200 meter. Länsstyrelsen i Skåne har kommit med förslag på rekommendationer i 
rapporten Hästar och bebyggelse från 2004. I denna anges riktlinjer utifrån antal hästar på anläggning-
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en. För anläggningar med över 100 hästar anges ett avstånd på 200-500 meter till stall/gödselhantering 
och 200 meter till område där hästar vistas. För anläggningar med 31-100 hästar anges motsvarande 
avstånd till 200 meter respektive 100-200 meter. Arbetet hos länsstyrelsen i Skåne har varit vägledande 
för många kommuner i landet.

Skövde kommun har i den kommunövergripande översiktsplanen (2005) angett förslag till riktlinjer 
för skyddsavstånd. Dessa togs fram utifrån de rekommendationer som fanns och bl a det arbete som 
genomförts hos länsstyrelsen i Skåne. Riktlinjerna anger att:

I anslutning till detaljplanelagt område, i områden med samlad bebyggelse och/eller vid planläggning 
bör följande principer angående skyddsavstånd vara utgångspunkten vid bedömning av en nyetable-
ring av bostäder eller hästgård:

1. Vid anläggningar med 30-100 hästar bör skyddsavståndet från bostäder,skolor o.d. vara minst 200 
meter till stall och gödselhantering och minst 100-200 meter till område där hästar vistas.

2. Vid anläggningar med 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. 

3. När det gäller mindre anläggningar med 1-10 hästar bör som regel ett skyddsavstånd på minst 100 
meter från stall och gödselhantering och minst 50 meter från område där hästar vistas upprätthållas.

Vid bedömningen i de enskilda fallen måste hänsyn tas till lokala förhållanden.

De sakförhållanden som bör belysas i samband med planläggning kan komma att medverka till att 
man fastlägger ett avstånd som något understiger ovanstående rekommenderade avstånd, liksom att 
några av dem under ogynnsamma förutsättningar kan innebära att ett större avstånd måste tillämpas. 
I anslutning till skolor, daghem o.d. är det särskilt viktigt att tillräckliga avstånd alltid upprätthålls.

Senare forskning av hästallogener vid bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala (2007) samt Ka-
rolinka Institutet (2009) har dock visar att framtagna förslag på skyddsavstånd kan vara onödigt stora. 

Figur 1. Horsås Trädgårdsstad, programskiss 2010-09-30
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Studierna visar bland annat att hästallogener är tunga partiklar som snabbt faller till marken samt 
effektivt stoppas av vegetation. Av studierna framgår t ex att endast 1% av allergenerna återstod ca 50 
meter från ingången till ett stall med 32 hästar (Akademiska sjukhuset i Uppsala 2007). 25 meter från 
en travbana återstod endast 10% av allergenerna (Karolinska Institutet 2009).

I studierna poängteras därför vikten av att bedömma varje enskilt fall utefter de lokala förhållandena 
som topografi, vegetation och förhärskande vindriktning. 

Konsekvenser
Skövde ridanläggning har idag plats för upp till 60 hästar. Byggnationen av trädgårdsstaden gör att 
anläggningen inte längre får några större expansionsmöjlighter då andelen beteshagar i närområdet be-
gränsas. Som framgår av kartan i figur 1 finns utrymme för ca 24 ha beteshagar i anslutning till anlägg-
ningen. Dessutom finns utrymme för ridvägar längre ut i terrängen längs bl a Mellomkvarnsbäcken.

Av planförslaget framgår att avståndet mellan stallbyggnaden och närmsta bostadshus är ca 300 meter 
och avståndet till föreslagen skola är över 500 meter. Förslaget visar också att avståndet mellan bo-
stadshus och närmsta beteshage är ca 50 meter. Utifrån kommunens riktlinjer är således avståndet till 
stall och gödselhantering uppfyllt medan riktlinjerna till område där hästar vistas underskrids. Där är 
främst hagarna i den sydöstra delen av Kultomten som kommer nära planerad bebyggelse. Även ha-
garna i norra delen kan komma nära bebyggelsen norr om Mellomkvarnsbäcken, men dessa avgränsas 
av nivåskillnad samt vegetation.

Av HIR Malmöhus utredning (maj 2009) framgår att topografin i området på vissa ställen gynnar läget 
av en hästanläggning i anslutning till bostadsbebyggelse. Hagarna längs södra sidan av Mellomkvarns-
bäcken ligger lägre, i ådalen, än planderad bebyggelse vilket minskar risken för allogener att spridas 
med vinden. Nuvarande vegetation samt planerade skyddande alléer kommer även skärma av området 
något från den närliggande bebyggelsen. Den förhärskande vindriktningen i området är SV-S (SMHI 
2010). Då ridskolan ligger SV-NV om bebyggelsen kan den förhärskande vindriktningen tidvis bli 
ogynnsam för boende. Den i dagsläget bristfälliga hanteringen av gödsel samt hösilage kan öka risken 
för allergiframkallande allogener att nå närliggande bebyggelse.

Mellomkvarnsbäcken omfattas av strandskydd på 100 meter från medelvattenlinjen. De beteshagar 
som föreslås, se figur 1, innebär en viss begränsning i möjligheten för allmänheten att nyttja strand-
skyddsområdet då beteshagarna blir inhängnade. Området närmast bäcken kommer dock inte att vara 
inhägnat så möjligheten att ströva längs bäcken kommer inte att påverkas.

Hästar, och andra betesdjur, är utmärkta landskapsvårdare som håller landskapet öppet. Det öppna 
landskapet och närheten till betesdjur tillför också en positiv dimension till boendemiljö, som kanske 
är särskilt viktig vid profileringen av en trädgårdsstad.

Sammanfattningsvis följer planförslaget kommunens riktlinjer avseende avstånd mellan ridanläggning 
och bostäder. Avståndet mellan närmsta beteshage och bostadshusen i sydväst är ca 50 meter. Hagarna 
skiljs från bostadsområdet av en väg och en föreslagen allé. Avståndet och områdets tillgänglighet i 
övrigt bedöms ur miljösynpunkt som acceptabelt under förutsättning att föreslagna åtgärder vidtas.

Förslag till åtgärder
Planområdet utformas så att:

• gränsen mot beteshagarna planteras med en allé eller annan skärmande vegetation
Ridanläggningens verksamhet ses över så att:

• gödselhantering och lagringsplats för hösilage planeras så att spridning av lukt och allogener mini-
meras. Tänkbara åtgärder skulle kunna vara att bygga in delar av denna hantering.

• utfordring av hästar inte sker i den sydöstra delen av hagarna, närmast bebyggelsen
• hagar planeras så att tillgängligheten till Mellomkvarnsbäcken och möjligheten att röra sig längs 
bäcken inte påverkas

• ridvägar placeras minst 25 meter från bostadshus
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Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter som beskriver lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett 
antal områden. De regleras i miljöbalkens 5 kapitel och av 1§ framgår att: Regeringen får för vissa 
geografiska områden eller för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft el-
ler miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att 
avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).

I dagsläget finns det MKN för utomhusluft, fisk- och musselvatten, omgivningsbuller samt yt- och 
grundvattenförekomster. Miljökvalitetsnormer omfattar dels gränsvärden som ej får överskridas, dels 
riktvärden som ej bör överskidas. Enligt plan- och bygglagen 2 kapitel 2§ ska planläggning följa MKN 
enligt miljöbalkens 5 kapitel.

Yt- och grundvattenförekomster
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt beslutade 2009-12-15 om miljökvalitetsnormer för 
distriktets yt- och grundvattenförekomster (Länsstyrelsen Västra Götalands län 2009-12-18). 

Öster om planområdet rinner Ösan (SE648207-139009), vilken omfattas av MKN för ytvatten. Nor-
merna syftar till att kvalitetskraven för ytvattenförekomster ska uppnå hög eller god ekologisk status 
och god kemisk ytvattenstatus senast den 22 december 2015.

Ösans ekologiska status anges idag som måttlig och den kemiska statusen (exklusive kvicksilver) 
anges som god. Anledningen till att den ekologiska statusen är måttlig är övergödningen. Det anges 
också som orimligt att lösa övergödningsproblematiken så att god ekologisk status ska kunna uppnås 
till år 2015 och Ösan har därför fått en tidsfrist för detta till år 2021.

Några grundvattenförekomster som omfattas av MKN finns inte i anslutning till planområdet.

Konsekvenser
Planområdet avvattnas i huvudsak mot Mellomkvarnsbäcken, som i sin tur mynnar i Ösan. Av pro-
gramhandlingarna samt tidigare MKB framgår att dagvattenhanteringen inom Horsås ska ske med 
lokalt omhändertagande och att detta är i linje med kommunens dagvattenpolicy (2003). Lokalt om-
händertagande har också arbetats in i de detaljplaner som färdigställts för Trädgårdsstaden etapp 1 
samt Stallsiken Östra. 

Under förutsättning att lokalt omhändertagande sker och belastningen på Mellomkvarnsbäcken och 
Ösan inte ökar bedöms förutsättningarna för att uppfylla MKN för Ösan inte påverkas av planförslaget.
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