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Bakgrund 

Stiftelsen AF Bostäder (hädanefter AF Bostäder) ansökte den 29 jul i 2011 hos 
Boverket om dispens för byggandet av studentbostäder för 6 0 - 100 boende. 
Dispensansökan avsåg kraven på bostadsutformning samt tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Bo
verket beslutade den 21 september 2011 att inte medge AF Bostäder dispens. 

AF Bostäder överklagade Boverkets beslut. I överklagandet kompletterades 
beskrivningen av det planerade byggprojektet. 

I dom den 11 april 2012 biföll Mark- och miljödomstolen i Växjö (hädanefter 
mark- och miljödomstolen) delvis överklagandet. Dispens beviljades för byg
gande av 22 stycken experimentbostäder. 

Boverket överklagar nu domen. 

Yrkande 

Boverket yrkar att mark- och miljödomstolens dom upphävs och att Boverkets 
beslut att inte medge dispens fastställs. 

Grunder 

Boverket anför inledningsvis skälen för att Mark- och miljööverdomstolen ska 
meddela prövningstillstånd i målet. 

Vidare anför Boverket skälen för att kravet på särskilda skäl för dispens inte är 
uppfyllt. 

Slutligen anför Boverket skäl för att den aktuella bestämmelsen innebär att en 
lämplighetsavvägning ska göras och att den torde ge myndigheten ett betydligt 
större handlingsutrymme att avslå ansökan än vad mark- och miljödomstolen 
har gett uttryck för. 

Prövningstillstånd 

Boverket hävdar inledningsvis att det är av vikt för ledning av rättstillämpning
en att prövningstillstånd medges. 

Boverket har märkt ett ökat intresse för frågan om dispens enligt 3 kap. 24 § 
plan- och byggförordningen (2011:338) under senare år. Praxis i högre dom
stolsinstans saknas helt. Boverket har endast vid ett tillfälle medgett dispens. 
Det handlade då om att i experimentsyfte bygga ett antal hus enligt villkor i ett 
för ändamålet framtaget dokument kallat The European Village Terms of Refe
rence. Experimentet syftade ti l l att utvärdera den fria rörligheten av byggpro
dukter inom Europa och det då gällande s.k. byggproduktdirektivets tillämp
ning. 

Enligt Boverkets hittillsvarande uppfattning har det krävts mycket starka skäl 
för att få dispens. Detta, menar Boverket, också markeras i bestämmelsen ge
nom att det - utöver experimentsyfte - krävs särskilda skäl för dispens. Mark-
och miljödomstolens dom ger - enligt Bovekrets uttolkning - en diametralt 



motsatt bild av rättsläget. Boverkets uppfattning om hur bestämmelsen i denna 
del bör tolkas utvecklas nedan under Särskilda skäl. 

För det fall mark- och miljödomstolens dom skulle bli vägledande finns det, 
enligt Boverkets mening, stor risk att dispensmöjligheten kan bli aktuell i be
tydligt stön-e omfattning än vad Boverket hittills uppfattat. Det är därför av stor 
vikt för den framtida rättstillämpningen att vägledning ges av överinstansen 
genom ett prejudicerande avgörande. 

Boverket menar också att det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut 
som mark- och miljödomstolen har kommit t i l l . Skäl för detta utvecklas i det 
följande. 

Särskilda skäl 

Det särskilda skälet är att erbjuda en bostad ti l l lägre hyra än genomsnittliga 
studentbostäder. 

I den nu överklagade domen anges följande: "Det åberopade skälet - att erbjuda 
kompakt och i teorin funktionellt boende ti l l en relativt låg hyreskostnad - bör 
enligt mark- och miljödomstolen kunna godtas som ett sådant särskilt skäl som 
avses i 3 kap. 24 § PBF." Vad som avses med i teorin funktionellt boende ut
vecklas inte närmare. Uttalandet är något svårbegripligt då dispensansökan 
omfattar just kraven på funktionerna i boendet. 

Boverket ifrågasätter inte att kostnaderna och därmed hyrorna kan hållas lägre 
om man inte följer samhällets minimikrav för byggande jämfört med om man 
följer reglerna. Detta torde vara tämligen självklart. 

Skälet kan i princip alltid anföras så snart någon vil l avstå från att uppfylla 
samhällskraven. Särskilda skäl skulle i så fall helt förlora sin innebörd som 
självständigt rekvisit. 

Det åberopade särskilda skälet kan därför, enligt Boverkets mening, inte utgöra 
ett särskilt skäl för dispens från reglerna. 

Enligt Boverkets uppfattning är det mer rimligt att tolka bestämmelsen så att 
även i de fall experimentsyfte i sig kan konstateras är det inte självklart att dis
pens kan ges. Utöver själva experimentsyftet krävs att experimentet har något 
värde utöver vad som rimligen kan förstås eller räknas ut experimentet förutan. 
Det krävs med andra ord särskilda skäl. 

Ett skäl av sådan dignitet har Boverket ansett föreligga i ovan nämnda experi
ment med syfte att undersöka tillämpningen av europarättens principer om fr i 
rörlighet på den ime marknaden. 

Enbart den omständigheten att det blir billigare om man inte följer reglerna 
anser Boverket inte vara ett särskilt skäl av den digniteten att dispens bör med
ges. 

Lämplighetsavvägning 

Slutligen bör sägas något om mark- och miljödomstolens avvägningar. 



Av den aktuella bestämmelsens ordalydelse framgår att Boverket får medge 
dispens. 

När det gäller exempelvis ordinära bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygg
lagen (2010:900), PBL, anges att bygglov ska ges under vissa förutsättningar. 

Detta kan jämföras med skrivningen beträffande tidsbegränsade bygglov i 9 
kap. 33 § första styckets första mening PBL där tidsbegränsat bygglov/å/- ges. 

I lagkommentaren Didön m.fl.: Plan- och bygglagen (2010:900) En kommen
tar, Norstedts juridik avsnitt 9:33 sidan 3 behandlas särskilt ordvalet får i sist
nämnda paragraf. Där sägs bland annat följande. "Grunderna för den lämplig
het som följer av uttrycket 'får ges' har inte utvecklats i förarbetena. Härav får 
den slutsats dras att en betydande handlingsfrihet har lämnats åt de beslutsfat
tande myndigheterna." Regeringsrätten har i RÅ 1991 not 162 uttalat att den 
lämplighetsbedömning som ska göras enligt förevarande paragraf bör innefatta 
en avvägning mellan de intressen som talar för åtgärden och de motstående 
allmänna och andra intressen som skydds av PBL eller annan lagstiftning. 

Att begreppet får alltså används även i den nu aktuella bestämmelsen betyder 
rimligtvis att det även i dessa fall ska göras en lämplighetsavvägning. 

Mark- och milj ödomstolen ger i sina domskäl inte uttryck för att den gjort 
denna typ av avvägning. 

För det fall man skulle finna övriga rekvisit uppfyllda anser Boverket inte att 
de skäl som anförts av AF Bostäder vid en lämplighetsavvägning väger tyngre 
än de skäl som skyddas av PBL. Detta gäller inte minst reglerna för att i byg
gandet beakta behoven för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsför
måga. 

Dispens bör därför inte heller medges med hänsyn ti l l den lämplighetsavväg
ning som ska göras. 

I detta ärende har rättschefen Yvonne Svensson beslutat. Juristen Anders Lars
son har varit föredragande, i ärendets slutliga handläggning har även arkitekten 
Agnes Jensen-Garlén deltagit. 

Anders Larsson 
jurist 


