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Anmälare
NN och YY
Motpart
Mäklaren
Ombud:
Biträdande förbundsjuristen ECE
Saken
Skadestånd
________________________

BESLUT
NN och YY har inte rätt till ersättning.

________________________

YRKANDE M.M.
NN och YY har yrkat att Mäklaren ska betala 4 450 000 kr.
Mäklaren har bestridit yrkandet och inte vitsordat något belopp som skäligt.
BAKGRUND
Den 16 oktober 2017 förvärvade NN och YY fastigheten XX för 9 995 000 kr. Affären
förmedlades av Mäklaren.
Efter köpet framkom att fastigheten saknade slutbevis enligt den dåvarande planoch bygglagen (SFS 1987:10). NN och YY har också gjort gällande att det förekom
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felaktigheter i samband med budgivningen, att handpenningen inte borde ha betalats ut till säljaren och att Mäklaren borde ha dokumenterat i köpekontraktet
olika åtgärder som säljaren skulle vidta.
GRUNDER
NN och YY
De såg under hösten 2017 en annons om att en villa på [adress] i X-köping var till
salu. Utgångspris i annonsen var 9 995 000 kr, men det stod också att budgivning
pågick och att aktuellt bud var 9 500 000 kr.
De tog kontakt med Mäklaren som var ansvarig för försäljningen för att boka en
privat visning.
Felaktigheter vid budgivningen
I samband med den privata visningen låg det ett registrerat bud på 9 500 000 kr. I
annonsen stod det att ”budgivning pågår”. De la ett bud på 9 550 000 kr som Mäklaren vägrade ta emot. Hennes argument var att hon inte tänkte ta emot något bud
under 9 995 000 kr då hon påstod att säljaren inte skulle acceptera lägre bud än
detta. De la då ett bud på 9 995 000 kr, men sa samtidigt att de inte hade fått något
lånelöfte ännu så budet var avhängigt ett positivt besked från banken.
Direkt vid visningen sa Mäklaren att hon ville skriva kontrakt följande måndag. De
svarade att de inte kunde skriva kontrakt då de inte hade klartecken från banken
ännu. Mäklaren ville inte acceptera detta utan ringde ytterligare tre gånger för att
boka detta möte, och med samma svar från dem. Trots detta ringde hon sedan och
sa att tid för kontraktsskrivning var bokad på måndag kl. 13.00. Deras svar blev
dock detsamma då det ännu inte var klart med banken. Då sa Mäklaren att kontraktet skulle skrivas ändå och rivas vid eventuellt nej från banken. De sa att de inte
gick med på denna lösning.
Då de sagt nej till kontraktsskrivning sa Mäklaren att tidigare budgivare (som då
var i Dubai) skulle lägga ett bud över deras så det var bråttom att skriva innan det
budet kom. Mäklaren hade innan dess även tagit på sig att sälja YY:s lägenhet i Yköping och värderade den till 3 100 000 kr. Mäklaren menade då att det fanns
pengar där (lägenheten såldes genom en annan mäklare för 2 075 000 kr). De gick
dock inte med på detta utan avvaktade bankens besked. Inget bud kom från tidigare budgivare eller någon annan.
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Fortsatt hantering
Redan vid första kontakten påtalade Mäklaren att säljaren var hopplös att ha att
göra med. De fick absolut inte kontakta honom i något avseende.
När de började gå igenom de dokument som fanns i annonsen upptäckte de att
besiktningsprotokoll saknades. På internetannonsen låg en energideklaration under rubriken ”Besiktningsprotokoll”. Trots ett flertal påstötningar fick de inget besiktningsprotokoll utan hänvisades till energideklarationen. De hade ett antal frågor till säljaren som de aldrig fick svar på från Mäklaren, förutom att hon vid något
tillfälle sa att säljaren inte skulle åtgärda några besiktningsanmärkningar utan huset var i ”befintligt skick”. Mäklaren hävdade att säljaren var ovillig och inte svarade
på frågor eller var villig att åtgärda något. Vid kontakt med en mäklarbekant kom
det också fram att det i kontraktet fanns direkta olagligheter (som till viss del korrigerades efter att de påpekat detta).
Efter en tid tog de kontakt direkt med säljaren och träffades hemma hos honom.
Då visade det sig att Mäklaren gjort sig otillgänglig för säljaren, trots ett antal kontaktförsök. Säljaren hade aldrig fått de frågor som de ställt samt hade accepterat
ett bud på 9 550 000 kr, tvärtemot vad Mäklaren hade uppgett. Säljaren hade aldrig sagt åt Mäklaren att inte acceptera (föra fram) lägre bud. De kom tillsammans
med säljaren fram till att Mäklaren skulle kopplas bort och att hennes chef skulle
ta över uppdraget. Varken de eller säljaren hade något förtroende för Mäklaren
längre. De fick också tillgång till de besiktningsprotokoll de efterfrågat.
Efter att de fått lånelöfte från banken skrevs kontrakt på 9 995 000 kr. De kom
också överens om hur olika besiktningspunkter skulle hanteras. Mäklaren var inte
med vid kontraktsskrivningen. Handpenningen på 999 500 kr betalades inom en
vecka efter kontraktsskrivningen. Handpenningen betalade Mäklaren ut direkt till
säljaren och inte till ett klientmedelskonto. Senare visade det sig att säljaren hade
enorma obetalade skulder och var föremål för utmätning hos Kronofogden.
Vid tillträdet vägrade först säljaren att släppa in dem för att kontrollera att överenskomna brister var åtgärdade. De fick ingen hjälp av Mäklaren. Till sist lyckades
de komma in dagen innan tillträdet kl. 22.00. Ingenting var åtgärdat, ingen flyttstädning hade skett plus att säljaren hade medvetet saboterat saker i hus och på
tomt. De sammanställde en lista och krävde nedsättning av köpeskillingen. Säljarens första kommentar var att han inte tänkte sälja till dem utan hade en annan
köpare (som han hade telefonkontakt med under tillträdesmötet). Handpenningen
tänkte han med största sannolikhet inte betala tillbaka (plus annat som de köpt av
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honom och betalat som satt i huset). Vid tillträdet hade säljaren lovat sälja bostaden till en annan. De fick inga ritningar på huset (Mäklaren backade inte upp dem
här). Istället för nycklar fick de två låskolvar med bruten förpackning (och nycklar
saknades). Huset stod olåst och säljaren påstod att han inte hade nycklar. Efter
detta har de bytt lås två gånger (nycklar saknades och folk har varit inne när de inte
var hemma). När de kontaktade Mäklaren för att fråga hur viss el fungerade (de
fick inga ritningar. Inga säkringar är uppmärkta och det är mellan 70 och 80 säkringar i villan) fick de svaret att de fick googla.
De konfronterade Mäklaren med informationen att Kronofogden var efter säljaren,
men Mäklaren hävdade att hon inte hade någon skyldighet att kolla säljarens ekonomi eller avvakta med att betala ut handpenningen. Första veckan de var i huset
kom Kronofogden och skulle göra en utmätning. Detta motsäger Mäklarens version att Kronofogden betalades från pengarna vid tillträdet.
Säljaren vägrade också lämna ut några handlingar om huset, till exempel ritningar,
elritningar m.m. När de ställt frågor har Mäklaren svarat att de får googla. Mäklaren har varit helt obehjälplig och ansett att det inte är hennes problem.
Summering
De anser att Mäklaren gett dem osanna uppgifter, pressat dem till ett högre pris
än det bud de ville lägga och att hon i sitt agerande bröt mot många delar av fastighetsmäklarlagen genom sin hantering av budgivningen, upplysningsskyldigheten, samt omsorgsplikten då hon utan någon som helst kontroll betalade ut närmare en miljon kronor av deras pengar till en säljare som hon inte kontrollerat.
Hanteringen av affären anser de vara väldigt illa skött och Mäklarens agerande har
orsakat dem ekonomisk skada.
Deras yrkande avseende budgivningen uppgår till 450 000 kr. Detta grundar sig på
att de inte fick lägga det bud de ursprungligen ville lägga (det vill säga 9 550 000
kr) utan tvingades lägga 9 995 000 kr för att Mäklaren skulle ta emot budet. Det
bud de ville lägga registrerades aldrig och fördes aldrig fram till säljaren. Eftersom
handpenningen betalades ut direkt till säljaren (999 500 kr) och säljaren satt i skuld
till Kronofogden hade de ingen möjlighet att kräva nedsättning av köpeskilling på
grund av icke åtgärdade anmärkningar m.m. när säljaren ville avbryta affären och
sälja till en annan köpare. Hade detta hänt hade de förlorat 999 500 kr, det vill säga
handpenningen plus de 35 000 kr de betalat för kristallkrona och gardinstänger.
Mäklaren har varit vårdslös med de pengar de lagt i handpenning.
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Mäklaren har påstått att hon var överens med Kronofogden om att betala säljarens
skulder vid tillträdet. Detta är dock osannolikt i och med att Kronofogden efter tillträdet kom till fastigheten för att utmäta. De tror inte att Kronofogden har fått
några pengar.
De har också haft betydande kostnader avseende flyttstädning, reparation av sådant som säljaren skulle göra innan tillträdet.
Mäklaren
Hon bestrider skadeståndsansvar. Hon har inte agerat oaktsamt, reklamation har
framförts för sent och NN och YY har inte lidit någon ekonomisk skada.
Grunder för bestridandet
Bakgrund
Hon var ansvarig fastighetsmäklare i det aktuella förmedlingsuppdraget. Hon träffade NN och YY första gången i samband med en visning av fastigheten den 29
september 2017. Vid visningen visade NN och YY intresse av att lägga ett bud och
de diskuterade på vilken nivå som säljaren var beredd att acceptera att sälja. Några
dagar efter visningen, den 3 oktober 2017, återkom NN och YY med ett bud på
fastigheten på utgångspriset 9 995 000 kr som accepterades av säljaren.
I samband med att hon försökte att boka in en tid för kontraktsskrivning med parterna, skar det sig med NN och YY. NN och YY ville ha klart med lån från banken
innan de skrev kontrakt, vilket även hon ansåg vara en självklarhet. Däremot ville
hon boka in en tid för kontraktsskrivning så att de snabbt kunde komma till avslut
när NN och YY hade fått klart med banken. Hon tillbakavisar NN och YY:s påstående
om att hon skulle ha föreslagit att parterna skulle skriva kontrakt utan ett lånelöfte
från banken och att kontraktet skulle rivas om NN och YY inte erhöll lån. Det enda
hon ville göra var att preliminärboka en tid för kontraktsskrivning eftersom hon var
mycket uppbokad.
På grund av att stämningen mellan henne och NN och YY hade försämrats bad hon
sin chef XX att ta hand om kontraktsskrivningen, efterföljande kontakt med NN och
YY samt tillträdet. Påståendet om att detta skedde på NN och YY:s initiativ stämmer
alltså inte. Det aktuella överlåtelseavtalet tecknades den 16 oktober 2017 med ett
avtalat tillträde den 16 april 2018. Hon medverkade inte vid dessa tillfällen.
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För sen reklamation
Hon mottog ett meddelande med e-post från NN och YY den 31 augusti 2018. I
meddelandet reklamerade NN och YY reklamerat och gjorde gällande att hon hade
underlåtit att vidarebefordra ett bud på 9 550 000 kr från NN och YY till säljaren av
fastigheten. NN och YY ansåg att hennes underlåtenhet hade inneburit skada för
dem eftersom de blev tvungna att lägga ett högre bud för att få köpa fastigheten.
NN och YY ansåg att de hade lidit en skada på 450 000 kr, vilket ungefär motsvarar
mellanskillnaden mellan det bud som NN och YY menar aldrig framfördes till säljaren och det pris 9 995 000 kr som de slutligen betalade för fastigheten.
Av reklamationen samt anmälan framgår att NN och YY träffade säljaren vid flera
möten som ägde rum mellan kontraktsskrivningen och tillträdet. Vid dessa möten
diskuterades överenskommelser mellan NN och YY och säljaren, bland annat om
vissa åtgärder som säljaren skulle vidta innan tillträdet. Dessa överenskommelser
har hon inte varit inblandad i eller medverkat till.
NN och YY erhöll en budgivningslista i samband kontraktsskrivningen den 16 oktober 2017. Av listan framgår att hon inte hade antecknat något bud på 9 550 000 kr
från NN och YY. Eftersom NN och YY anser att de lämnade ett bud på 9 550 000 kr,
bör reklamationsfristen börja löpa i samband med att de fick del av budgivningslistan. I och med att NN och YY reklamerade först den 31 augusti 2018, anser hon att
de har reklamerat för sent.
Om nämnden inte anser att reklamationsfristen ska börja löpa i samband med att
NN och YY tog del av budgivningslistan, bör den åtminstone börja löpa vid den tidpunkt som NN och YY påstår att säljaren har uppgett för dem att han kunde tänka
sig att sälja för 9 550 000 kr. Detta skedde enligt uppgift från NN och YY vid ett av
de möten som de hade med säljaren i november/december 2017. Denna invändning blir bara relevant om nämnden skulle finna att säljaren uppgav att han hade
accepterat 9 550 000 kr.
Vad säljaren faktiskt har uppgett till anmälarna vid deras möten i november/december 2017 är omöjligt för henne att veta eftersom hon inte var närvarande. Till
henne har säljaren i alla fall förnekat att han skulle ha diskuterat priset med NN
och YY vid dessa möten. Det är dock möjligt att säljaren har gett henne och NN och
YY olika besked om sin inställning. Eftersom hon mottog reklamationen från NN
och YY den 31 augusti 2018, har det åtminstone gått åtta månader sedan de insåg
eller borde ha insett de omständigheter som ligger till grund för skadeståndskravet. NN och YY:s underrättelse om skadeståndskrav har enligt henne framförts för
sent och rätten till skadestånd har därmed gått förlorad.
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Budgivningen
Oavsett om reklamation har skett för sent eller inte har NN och YY inte rätt till
skadestånd eftersom det inte är styrkt att de har lidit någon skada. Hennes uppfattning är alltjämt att säljaren inte hade sålt fastigheten för ett lägre pris än utgångspriset på 9 995 000 kr. En försäljning till priset motsvarande ett bud på 9 550
000 kr hade därför aldrig varit möjlig.
Vid visningen den 29 september 2017 diskuterade hon och NN och YY ett bud på 9
500 000 kr, som kommit in från en annan budgivare. Hon informerade dem om att
säljaren inte ville acceptera det budet. Hon var tydlig med att informera NN och YY
om att säljaren inte avsåg att sälja fastigheten till ett pris under det begärda utgångspriset. Säljaren har även efter försäljningen uppgett för henne att det inte
stämmer att han har sagt till NN och YY att han skulle ha accepterat ett lägre pris.
Säljaren har hävdat att han inte hade diskuterat priset överhuvudtaget med NN
och YY i samband med de möten som de har haft och vidhållit även att han varit
väldigt tydlig mot henne under hela förmedlingsuppdraget att han inte ville sälja
under utgångspris.
Vid visningen diskuterades endast det av en annan budgivare tidigare lagda budet
på 9 500 000 kr. Hennes uppfattning är att NN och YY inte framförde något bud till
henne under visningen. NN och YY ville inte lämna något bud eftersom de inte fick
möjlighet att undersöka det låsta garaget. NN och YY bad henne att skicka bilder
inifrån garaget och uppgav att de skulle återkomma med ett bud efter helgen som
visningen hölls. Först den 3 oktober 2017 kl. 14:14 lämnade NN och YY ett bud på
9 995 000 kr, vilket även är noterat i budgivningslistan.
Det enda bud som NN och YY framförde till henne är budet på 9 995 000 kr som
också blev slutpriset. Hon vill även understryka att hon aldrig har sagt att säljaren
inte skulle acceptera ett bud på 9 550 000 kr. Det hon uppgav till NN och YY var att
säljaren inte var intresserad av bud under utgångspriset, vilket var de instruktioner
hon fått från säljaren. NN och YY uppgav att de funderade på att lägga ett bud på
9 550 000 kr. Hon sa då att hon kunde framföra ett sådant bud eftersom hon är
skyldig att göra det, men att säljaren upprepade gånger hade sagt att han inte
tänkte sälja under utgångspriset. Anmälarna valde att senare återkomma med ett
bud på utgångspriset.
Mot bakgrund av det ovan anförda anser hon att det inte styrkt att hon skulle ha
agerat oaktsamt eller att NN och YY har lidit någon ekonomisk skada på grund av
att ett bud inte skulle ha framförts till säljaren.
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Övriga synpunkter
NN och YY har i sin skrivelse och efterföljande mejlkonversation med henne framfört andra synpunkter på utförandet av förmedlingsuppdraget. Dessa synpunkter
anser hon inte ha inneburit någon skada för NN och YY för vilken hon ansvarar,
men kommer att bemötas i korthet.
Besiktningsprotokollet
NN och YY har påstått att de inte fick del av besiktningsprotokollet innan kontraktsskrivningen. NN och YY har vidare anfört att besiktningsprotokollet saknades bland
dokumenten som de hade tagit del av och när det efterfrågades blev de hänvisade
till energideklarationen. Enligt henne berodde detta på ett missförstånd, eftersom
YY efterfrågade en åtgärdsrapport när hon egentligen menade besiktningsprotokoll.
En åtgärdsrapport medföljde energideklarationen och det var därför som hon först
hänvisade NN och YY till energideklarationen. När hon till sist förstod att det var
besiktningsprotokollet som efterfrågades, mejlade hon detta samt energideklarationen, åtgärdsrapporten och frågelistan som säljaren fyllt i till NN och YY den 10
oktober 2017. Det innebär att NN och YY i god tid innan kontraktsskrivningen den
16 oktober 2017 fick del av besiktningsprotokollet. Att missförstånd skulle ha lett
till en ekonomisk skada för NN och YY eller något skadeståndsansvar för henne
bestrids därför.
Svar på frågor
NN och YY har påstått att de inte har fått svar på frågor som de har ställt till henne.
Hon antecknade de frågor som NN och YY hade i samband med visningen och i
efterföljande mejlkontakter. Hon kontaktade omgående säljaren för att få svar på
frågorna. Därefter återkopplade hon säljarens svar till NN och YY samt lämnade
besked om att säljaren skulle återkomma med svar på de frågor som han inte
kunde svara på direkt. Hon vidarebefordrade svar på dessa frågor till NN och YY.
Säljaren besvarade även frågor på mejl som vidarebefordrades till NN och YY.
Säljarens ekonomiska situation
NN och YY har ifrågasatt hur hon kunde betala ut handpenningen till säljaren när
denne var föremål för utredning hos Kronofogden. En fastighetsmäklare har bland
annat en skyldighet att kontrollera vilka inteckningar som belastar en fastighet.
Fastighetsmäklaren ska även verka för att de lån som säljaren har med säkerhet i
fastigheten löses i samband med en försäljning. Någon skyldighet för mäklaren att
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i övrigt utreda en säljares ekonomiska situation finns inte. Att säljaren skulle ha
varit föremål för utmätning hos Kronofogden kan möjligtvis stämma. Kronofogden
har emellertid i mejl till henne den 4 oktober 2018, i efterhand bekräftat att fastigheten inte har varit utmätt och inte heller är aktuell för utmätning hos Kronofogden för den tidigare ägarens (säljarens) skulder. Att personal från Kronofogden har
varit på adressen kan bero på att de eftersökt säljaren för delgivning, men är ingenting som hon kan lastas för.
Hon betalade ut handpenningen till säljaren så fort förutsättningar för detta förelåg enligt depositionsavtalet, vilket hon var skyldig att göra. Någon grund för skadestånd föreligger därför inte i denna del. Handpenningen betalades in på hennes
klientmedelskonto den 20 oktober 2017. Handpenningen, med avdrag för hennes
provision, betalades ut till säljaren den 24 oktober 2017. Tanken var att handpenningen endast skulle ”studsa” på klientmedelskontot och betalas ut direkt till säljaren eftersom det inte fanns några svävarvillkor eller andra villkor i köpekontraktet som gav anledning till en längre depositionstid. Skrivningen i depositionsavtalet, att deposition skedde ”för fördelning av handpenningen” syftar på att hon
hade rätt att kvitta sin provisionsfordran mot säljarens fordran på handpenningen.
Att de deponerade medlen skulle kvarstanna på hennes klientmedelskonto på
grund av att säljaren skulle utföra åtgärder på fastigheten stämmer inte. Den frågan diskuterades inte i samband med kontraktsskrivningen. Av den ljudinspelning
som NN och YY har lämnat in framgår det att säljarens eventuella åtaganden diskuterades vid tillträdet. Parterna har inte kommit överens om att någon summa
skulle deponeras för detta ändamål och det var inte syftet med det depositionsavtal som upprättades för handpenningen.
Tillträdet
NN och YY har uppgett att de i samband med tillträdet bland annat inte fick del av
ritningar från säljaren, att de inte har fått reda på hur ”saker” i fastigheten fungerar, att fastigheten inte var flyttstädad, att de istället för nycklar till fastigheten fick
två låskolvar samt att fastigheten var behäftad med diverse fel/skador. Detta är
omständigheter som ligger utanför hennes kontroll och krav på eventuell ersättning i samband med detta bör rätteligen riktas mot säljaren.
När det gäller ljudinspelningen från tillträdet har hon egentligen inga ytterligare
kommentarer. Hon deltog inte vid tillträdet. Det var hennes chef XX som medverkade och av det som framgår av ljudinspelningen finns det inget att anmärka på
hans agerande. NN och YY har framfört vissa brister i fastigheten som de velat få
ersättning för, men som säljaren inte har gått med på. Att hon skulle ha någon
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skyldighet att utge ersättning till NN och YY för att säljaren inte vill sätta ned köpeskillingen är uteslutet. Av konversationen på ljudinspelningen framgår det även
bland annat att NN och YY och säljaren har haft någon form av överenskommelse
om att NN och YY skulle installera ett nytt låssystem.
NN och YY har genmält:
För sent inkommen reklamation
Mäklaren anför att reklamationen inkommit för sent. Mäklaren anser att reklamationen skall räknas från det datum de satt hos säljaren och pratade om budgivningen, alternativt kontraktsdatum. De hade en diskussion med Mäklaren angående deras bud på 9 550 000 kr och ansåg att detta skulle föras in i budregistret.
Mäklaren godtog att ta in detta bud i registret men kunde inte ge dem budlistan.
Hon lovade att de skulle få budlistan vid kontraktsskrivningen, men de erhöll den
inte förrän vid tillträdet den 16 april 2018. Vid tid för diskussionen angående detta
med Mäklaren hade de ännu inte haft diskussionen direkt med säljaren (som inte
skedde via telefon utan på ett besök hos säljaren). Reklamationsdatum bör därför
räknas från den 16 april 2018 då de fick ta del av budlistan.
Budlistan regleras i fastighetsmäklarlagen:
20 § Fastighetsmäklaren ska föra anteckningar över förmedlingsuppdraget. Mäklaren
ska också upprätta en förteckning över de anbud som lämnas på fastigheten med angivande av anbudsgivarens namn, kontaktuppgifter, det belopp som bjudits och tidpunkt för när anbudet lämnades samt villkor för anbudet.
Dokumentationen ska överlämnas till uppdragsgivaren när uppdraget slutförts. Om ett
överlåtelseavtal ingås, ska även den som köpt eller sålt fastigheten få dokumentationen när uppdraget slutförts.

I och med att deras bud på 9 550 000 kr inte fanns med i budlistan har Mäklaren
brutit mot ovanstående paragraf.
Mäklaren var inte med på kontraktsskrivningen. Detta var ett krav från dem (tillsammans med säljaren) då de inte ansåg att hon hade skött det hela tillfyllest så
långt. Kanske var det därför de inte fick tillgång till budlistan? Eller var det för att
fastighetsmäklarlagen säger att budlistan ska lämnas vid tillträdet (som skedde den
16 april)?
Vad säljaren har sagt till dem vet de. Vad säljaren sagt till Mäklaren vet bara hon
och säljaren. Vad som är ett faktum är att säljaren inte fick ta ställning till budet på
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9 550 000 kr. De vet inte om han hade accepterat det eller ej. Det låg dock två
tidigare bud registrerade.
I Fastighetsmäklarinspektionens faktablad om budgivning anges följande:
Mäklarens skyldighet att redovisa bud och meddelanden
En mäklare ska redovisa alla spekulanter som visat intresse för att köpa objektet till
uppdragsgivaren. Informationen ska omfatta alla bud och andra meddelanden från
spekulanterna. Detta gäller även om buden inte lämnats på det sätt som bestämts.
Mäklarens skyldighet att redovisa bud och meddelanden gäller till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av både säljaren och köparen. Det är enbart säljaren som kan
bedöma om ett bud är intressant eller inte. Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i
valet mellan olika spekulanter.

Av detta följer att Mäklaren var skyldig att framföra budet till säljaren, oavsett vad
han hade gett henne för instruktioner. Notera att det är enbart säljaren som kan
ta ställning till om ett bud är intressant eller inte. I deras fall tog Mäklaren på sig
säljarens roll i det avseendet. Sista meningen i första stycket säger också att ”detta
gäller även om buden inte lämnats på det sätt som bestämts”. Mäklaren har erkänt
att de diskuterade 9 550 000 kr först, men hon betraktar inte det som ett bud. Hon
var tydlig med att hon inte tänkte framföra detta eftersom hon menade att säljaren
hade gett henne andra direktiv. Enligt regelverket spelar detta ingen roll. Hon kan
i egenskap av mäklare inte göra detta oavsett vad hon säger att säljaren sagt. Så
kan inte en fastighetsmäklare agera enligt regelverket. Säljaren skall få ta del av
alla bud. Så har inte skett. Vad han då hade svarat kan de aldrig veta (oavsett vad
han sagt till dem respektive Mäklaren).
En liten parallell är det rättsfall från 2017 där näst högsta spekulant tagit tillbaka
sitt bud och inte informerade den med högst bud om detta. Fastighetsmäklarinspektionen ansåg att köparen hade lidit ekonomisk skada på 250 000 kr genom att
inte kunna återuppta sitt gamla bud (oavsett om säljaren hade godtagit det eller
inte). Med detta anser de att Mäklarens argument inte håller.
Att de sedan la ytterligare ett bud på 9 995 000 kr var för att det var det enda bud
Mäklaren accepterade. Givetvis höjer man inte med en halv miljon utan en orsak.
Stressade fram kontraktsskrivning
Mäklaren hävdar att hon inte försöka stressa fram en kontraktsskrivning och inte
föreslog att kontraktet kunde rivas. Av ingivna handlingar framgår att Mäklaren i
ett mejl nämnde budgivaren från Dubai och i ett sms hävdade hon att de kunde
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kliva av. På telefon i samband med detta föreslog hon för YY att kontraktet kunde
rivas om banken sa nej. YY vidhöll att de inte ville skriva på kontraktet innan banken
gett OK.
Säljarens ekonomi och tillträdet
Att de exemplifierat med att kronofogden kom några dagar efter inflyttningen hör
egentligen inte till saken, utan visar mer på vem säljaren var.
Det de vill framföra är att Mäklaren brast i omsorgen genom att betala ut en miljon
kronor direkt till säljaren utan att kontrollera honom. Att pantbrev fanns i fastigheten spelar ingen roll. En miljon i tillgångar på ett bankkonto har ingenting med
en pantsatt fastighet att göra utan är direkt tillgängligt för kronofogden och för
säljaren.
Genom att pengarna inte fanns tillgängliga hade de vid tillträdet inget påtryckningsmedel på säljaren genom att nedsätta köpeskillingen med det belopp som var
rimligt med hänsyn till den åtgärdslista som fanns och köpeavtalet (eller häva köpet om de hade velat). Som framgår av bandinspelningen från tillträdet så vägrade
säljaren att tillmötesgå dem i något avseende. Han hade istället lovat bort huset
till en tredje part (utan att de hade kunnat få tillbaka handpenningen) vilket framgår av inspelningen från tillträdet. Utöver detta hade han fått betalt 35 000 kr för
kristallkrona och gardinstänger som han tänkt behålla.
I köpekontraktet stod att ”fastigheten skall vara väl rengjord och tomten avstädad”
Flyttstädning hade överhuvudtaget inte gjorts och bråte låg kvar på tomten samt
gammal disk i diskmaskin.
De var överens om den lista med åtgärder som skulle göras av säljaren utifrån besiktningsprotokoll. Det mesta var inte åtgärdat samt att huset var utsatt för sabotage vid tillträdet (urryckta kontakter, morakniv genom kylskåpet mm). Enligt köpeavtalet skulle huset överlämnas i det skick det var vid kontraktsskrivningen bortsett från normalt slitage.
För ovanstående (sabotagen visste de inte om då) begärde de avdrag på köpeskillingen med cirka 240 000 kr utifrån offerter de fått in under natten innan tillträdet.
Det står också att säljaren skall lämna ifrån sig samtliga handlingar som köparen
kan ha nytta av i form av ritningar m.m. Säljaren vägrade detta trots att han hade
handlingarna synligt på bordet vid tillträdet. Mäklaren XX, som hanterade tillträdet, gjorde ingenting. Han såg inte till att säljaren lämnade ifrån sig dokumenten,
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trots att det stod i det köpeavtal mäklaren tagit fram. Han backade dem inte i ersättningsfrågan, trots att de kunde påvisa att de hade den rätten.
Till detta kan även påtalas att Mäklaren var med och föreslog att de skulle skriva
avtal utan besiktning och utan att säljaren behövde ta ansvar för uppkomna fel.
Om mäklaren agerat omsorgsfullt och kontrollerat att säljaren var okej så hade
handpenningen legat på klientmedelskonto fram tills att säljaren löst sina kronofogdeskulder på annat sätt än via handpenningen. De hade då kunnat framföra sina
lagliga anspråk på säljaren och inte behövt lida den ekonomiska skada de nu lidit.
Åtgärder de tvingats vidta på grund av detta uppgår till över 600 000 kr i dagsläget
och summan ökar.
De har också anmält detta ärende till Fastighetsmäklarinspektionen. Mäklaren
valde dock att avregistrera sig i samband med detta så ärendet prövades inte.
Nytt krav, ny grund
Då kölden slog till i januari 2019 slutade värmepumpen i huset att fungera. De anlitade rör- och värmefirma som konstaterade att värmepumpen var gravt underdimensionerad för huset samt var vanskött. För att dölja detta hade förra ägaren
strypt tillförseln till värmesystemet för att kompressorn inte skulle belastas. När
tillflödet öppnades rasade pumpen, vilket innebär att ny värmepump måste införskaffas. Det visade sig då att elen i hela huset var feldragen och gravt underdimensionerad. Då nytt borrhål krävs för bergvärmen och elen måste uppgraderas i hela
huset, försökte de få fram samtliga ritningar från X-köpings kommun. Bland annat
efterfrågades VA-ritningar, borrhålsritningar samt el- och ventilationsritningar.
Den 31 januari erhöll de till sist svar från X-köpings kommun att fastigheten inte
hade något slutbevis. Detta innebär följande för dem.
 Deras hus betraktas som en byggarbetsplats, inte ett färdigt hus.
 De får egentligen inte bo i huset innan slutbevis utfärdats.
 Fastighetens värde är inte detsamma som ett färdigt hus (i praktiken omöjligt att sälja).
 ROT-avdrag för de åtgärder som måste göras kan nekas då fastigheten inte
har slutbevis.
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 De vet inte om huset är byggt enligt bygglov då kontrollplan saknas. De tvivlar på att bygglovet följts då ett stort antal graverande fel i grundkonstruktion hittats nu som sannolikt hade gjorts annorlunda om bygglovet hade
följts. Ett flertal besiktningsmän är inkopplade.
 Om- och tillbyggnader kan inte genomföras då kommunen inte beviljar
detta då det juridiskt sett inte finns någon huvudbyggnad. Detta gör att deras poolplaner med största sannolikhet måste läggas på is.
Mäklaren berättade inte för dem att det var en byggarbetsplats och inte ett färdigt
hus de köpte. Allt skulle vara i sin ordning vad avser papper hos kommunen. Mäklaren har i detta fall varit gravt oaktsam i sin tjänsteutövning då hon antingen inte
kollade vad det var för objekt hon sålde, alternativt underlät att informera dem om
att huset inte var godkänt.
Kommunen skriver i det svar de fick angående efterfrågade ritningar att avsaknad
av slutbevis påverkar husets värde. Detta gjorde att de kontrollerade med andra
mäklare och en jurist hur det påverkar värdet. De har fått till svar att värdepåverkan kan vara cirka 4 000 000 kr. Denna siffra är givetvis osäker, men det är detta
krav de ställer på Mäklaren då de inte hade betalat 10 000 000 kr för en byggarbetsplats om de fått veta sanningen.
De anser också att det inte ingår i undersökningsplikten för en köpare (konsument)
att efterfråga samtliga bygghandlingar från kommunen i samband med ett köp.
Däremot anser de att en mäklare skall ta fram all relevant information i samband
med att hen åtar sig ett uppdrag att marknadsföra en fastighet. Mäklaren marknadsförde en färdigbyggd exklusiv villa men sålde en byggarbetsplats som kommer
att kosta enorma pengar och tid att få till den standard och som beskrevs i prospektet och som de köpte. Bara att få fungerande el och värme kommer att kosta
närmare 1 000 000 kr.
Mäklaren avsade sig sin mäklarlicens per den 31 december 2012 (antagligen för att
undgå sanktion) efter att de anmält henne till Fastighetsmäklarinspektionen. De
gjorde dock en kontroll den 31 januari 2019 och upptäckte att hon fortfarande står
som mäklare hos [mäklarföretag] och påbörjat försäljning av ett nytt objekt.
Följande krav ställer de på Mäklaren: Budgivning 450 000 kr och avsaknad av slutbevis 4 000 000 kr. I de 4 000 000 kr ingår 236 800 kr som avser Mäklarens underlåtenhet att hantera listan med de åtgärder som säljaren skulle vidta.
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Mäklaren har genmält:
Inställning till ny grund och nytt yrkande
Hon bestrider att hon åsidosatt god fastighetsmäklarsed i samband med det aktuella förmedlingsuppdraget. Hon bestrider att hon uppsåtligen eller av oaktsamhet
har agerat på ett sätt som orsakat anmälarna den skada som de påstår sig ha drabbats av på grund av att byggnaden saknar slutbevis.
Grund för bestridandet avseende avsaknad av slutbevis
NN och YY har påstått att hon skulle ta fram all relevant information i samband
med att hon åtog sig ett uppdrag att marknadsföra en fastighet. Hon har verkat för
att säljaren lämnade uppgifter om fastigheten och redovisat dessa i bland annat
objektsbeskrivningen och genom att tillhandahålla en frågelista.
Hon kände inte till att byggnaden saknade slutbevis. Hon hade heller inte någon
anledning att misstänka att den saknade slutbevis och någon skyldighet för henne
att närmare kontrollera detta fanns inte. Byggnaden uppfördes 2003 – 2005 och
var cirka 13 år gammal vid tidpunkten för förmedlingen. Ett slutbevis ska utfärdas
för en nybyggnation enligt tidigare gällande plan- och bygglagen (numera slutbesked) och visar att en byggnad är klar samt att byggnadsnämnden inte har haft
något att invända. Mot bakgrund av att byggnaden var uppförd cirka 13 år innan
förmedlingen gav inte byggnadens ålder henne någon anledning att misstänka att
slutbevis inte skulle ha utfärdats.
Hon verkade för att säljaren före överlåtelsen lämnade uppgifter om fastigheten
som kunde antas vara av betydelse för en köpare, bland annat genom att låta säljaren fylla i en så kallad frågelista. I frågelistan hade säljaren bland annat angett att
erforderliga bygglov fanns. På frågan om någon myndighet gjort påpekanden eller
utfärdat förelägganden svarade säljaren att han hade fått föreläggande avseende
garaget och att han i samband med det ”har haft diskussion med kommunen 2005
– 2011”, men att garaget hade blivit godkänt. Mot bakgrund av att säljaren hade
lämnat dessa uppgifter hade hon inte anledning av att misstänka att det saknades
slutbevis för byggnaden.
En mäklares kontrollskyldighet framgår av 17 § fastighetsmäklarlagen. Där framgår
att mäklaren ska kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten och vilka
inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar fastigheten. Mäklaren ska
också kontrollera om fastigheten har del i en eller flera gemensamhetsanlägg-
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ningar. Någon skyldighet för henne att kontrollera eventuella bygglov eller slutbevis fanns däremot inte. Hon kontrollerade de uppgifter som fanns om fastigheten
i fastighetsregistret, men där fanns inte några anteckningar om att slutbevis saknas.
Registrering som fastighetsmäklare
Det stämmer att hon har valt att avregistrera sig som fastighetsmäklare från och
med den 31 december 2018. Hon har även avslutat sin anställning hos (mäklarföretag). Varför hon fortfarande står angiven som fastighetsmäklare hos (mäklarföretag) kan hon inte svara på, men hon är inte längre verksam som fastighetsmäklare. Hon har svårt att se hur detta förhållande skulle påverka hennes eventuella
skadeståndsskyldighet.
Reklamation, budgivningen
Hon står fast vid att reklamation har skett för sent såvitt avser budgivningen. Reklamationsfristen ska anses börja löpa när NN och YY tog emot anbudsförteckningen och därmed borde ha insett att deras eventuella bud inte hade antecknats.
Anbudsförteckningen överlämnades till NN och YY i samband med kontraktsskrivningen den 16 oktober 2017, vilket styrks av en anteckning i den tidigare inlämnade
journalen samt av det meddelande som hon skickade till NN och YY och som de har
lämnat in i ärendet. Hon förnekar NN och YY:s uppgift om att anbudsförteckningen
skulle ha överlämnats först vid tillträdet.
Kontraktsskrivningen
NN och YY har påstått att hon föreslog att de skulle skriva under köpekontraktet
utan krav på ”besiktning och utan att säljaren behövde ta ansvar för uppkomna
fel”. Av NN och YY:s yttrande framgår det emellertid tydligt att hon endast framförde säljarens vilja. Hon frågade även om detta var något som NN och YY kunde
gå med på. Att det skulle vara hennes förslag tillbakavisas därför.
Listan med åtgärder
Varken hon eller XX, som var den fastighetsmäklare som närvarade vid kontraktsskrivningen samt tillträdet, kände till den lista med åtgärder som NN och YY påstår
att de och säljaren kom överens om. Om det fanns en sådan uppgörelse mellan
säljaren och NN och YY var det en överenskommelse som skedde utan hennes eller
XX:s medverkan eller vetskap.
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Säljaren lät genomföra en besiktning av byggnaden innan försäljningen. Efter att
säljaren erhållit besiktningsprotokollet valde denne att genomföra vissa renoveringsåtgärder, vilka hon informerade anmälarna om i ett sms den 4 oktober 2017.
Av sms:et framgår även att hon verkade för att säljaren skulle lämna information
om vilka åtgärder som han hade vidtagit efter besiktningen. Hon var därefter tydlig
med att framföra säljarens vilja, att denne inte ville ha några villkor om ”efterföljande åtgärder” i samband med kontraktsskrivningen.
Vid kontraktsskrivningen som XX medverkade vid framfördes det inte några önskemål om åtgärder som säljaren skulle genomföra. Någon lista med åtgärder som
säljaren hade åtagit sig att vidta presenterades inte för XX vid kontraktsskrivningen. Det är möjligt att säljaren och NN och YY diskuterade eventuella åtgärder
vid något eller några av de möten som de hade mellan kontraktsskrivningen och
tillträdet, men detta är inte något som hon eller XX uppmärksammades på eller var
medvetna om.
Av ljudinspelningen som NN och YY har lämnat in framgår att de vid tillträdet hade
synpunkter på att en del åtgärder inte var vidtagna. Det framstår som om NN och
YY anser att de var överens med säljaren om att vissa åtgärder skulle vidtas, något
som säljaren motsatte sig. Någon sådan överenskommelse har, som tidigare påpekats, varken hon eller XX varit medvetna om. Det framgår vidare av ljudinspelningen att säljaren motsatte sig både nedsättning av köpeskillingen och ett åtagande att genomföra ytterligare åtgärder på fastigheten. XX försökte medla mellan
parterna utan att ta ställning till endera partens åsikt. Säljaren var emellertid väldigt fast vid sin inställning och NN och YY valde ändå att skriva under köpebrevet,
utan vare sig nedsättning av köpeskillingen eller åtagande från säljaren.
Mot bakgrund av det som anförts ovan hade varken hon eller XX någon möjlighet
att verka för att en överenskommelse mellan säljaren och NN och YY skulle dokumenteras, vilket hade varit deras skyldighet om de vetat om att det fanns en sådan.
Hon och XX lämnade NN och YY den information som de hade om fastighetens
skick och om säljarens inställning till eventuella åtgärdsåtaganden. Om det fanns
en överenskommelse mellan säljaren och NN och YY var det först vid tillträdet som
denna kom till hennes och XX:s kännedom, och säljaren var inte intresserad av någon överenskommelse om ytterligare åtaganden.
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NN och YY har genmält:
Slutbevis
Mäklarens företag är ett av Sveriges mest ansedda mäklarföretag. Detta innebär
att de som köpare ser en trygghet i att [mäklarföretaget] förmedlar den fastighet
de avser köpa. I detta fall marknadsförde [mäklarföretaget] objektet som en ”Exklusiv drömvilla där ingenting sparats på”. Vad de i realiteten fått är inte ens en
villa. Enligt regelverket finns inte villan då slutbevis inte utfärdats. Juridiskt sett fick
de en tomt med ett bygglov som förfallit. Mäklaren har sålt något som inte finns.
Mäklaren har framfört att hon inte hade anledning att tro att allt inte stod rätt till.
Vad avser garaget så kontrollerade inte Mäklaren detta heller. Det blev klart med
kommunen veckorna innan de flyttade in. Förre ägaren sprang omkring bland grannarna och begärde underskrift för att skjuta upp rivningsbeslutet på garaget veckorna innan inflyttning. Detta kan grannar vittna om. Vid kontraktsskrivandet var
detta inte klart.
Om de ska köpa en fastighet och [mäklarföretaget] förmedlar denna så är de trygga
att det faktiskt är som det sägs, det vill säga att mäklaren faktiskt kontrollerat att
det är lagligt att bo i fastigheten m.m. [Mäklarföretagets] namn och en mäklarlicens skapar trygghet för en köpare. Inte minst att mäklaren bidrar till att ordna till
det om det blir fel. En trygghet i att köpa en fastighet där slutbevis finns är att man
vet att bygglovet och regelverk följts. I deras fall vet de att så inte är fallet (besiktningar pågår). De har således köpt huset baserat på en felaktig objektbeskrivning
(varudeklaration) som Mäklaren upprättade.
Anta att Bukowskis förmedlar en äkta Picasso utan att kontrollera äkthetsintyg. Om
den skulle visa sig vara en förfalskning kommer Bukowskis knappast undan med att
säga ”vi visste inte och tyckte inte vi behövde kolla eftersom den är så gammal”.
Det finns en anledning till att en mäklare måste vara licensierad. Det har med trovärdighet och trygghet att göra.
Yrkandet på 4 000 000 kr bygger på att huset i princip är osäljbart (då de måste
upplysa en eventuell köpare om att slutbevis inte finns, att bygglov inte följts och
att man inte får bo i huset). De har pratat med olika mäklarfirmor (efter att kommunen skrev att avsaknaden av slutbevis har en värdepåverkan) för att göra en
bedömning och kommit fram till att beloppet är rimligt. Det som då kommit fram
är också att det var allmänt känt bland mäklarna hur läget såg ut med huset då
förra ägaren varit runt bland en mängd mäklare som vägrat åta sig uppdraget på
grund av situationen. De tycker det är konstigt att [mäklarföretaget] inte kände till
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det som var allmänt känt inom mäklarkåren i X-köping. Flera mäklare kan vittna
om detta. De spekulerar givetvis på om det var detta som gjorde att Mäklaren försökte forcera kontraktsskrivningen.
Kostnaderna de drabbas av för att kunna få ett slutintyg är betydande. Följande
måste åtgärdas på grund av att bygglov inte följts.
 All el måste dras om i hela huset (elen är regelvidrigt dragen och skulle aldrig
godkännas).
 Kraftigare el måste dras in från elverket (ombyggnad av skåp i gatan).
 Ny panna måste införskaffas (kommunen hade aldrig godkänt den som sitter här nu).
 Nytt borrhål för bergvärme då befintligt hål är otillräckligt.
 Avloppen måste göras om.
 Ventilationen måste dras om.
 Kontrollplan och eventuellt nytt bygglov då det ursprungliga är ogiltigt från
2010.
Vad de i dagsläget vet är att el och panna kommer att med råge överstiga 1 000 000
kr. För att kunna åtgärda huset så att de får det som Mäklaren marknadsförde
kommer kostnaderna med råge att överstiga 4 000 000 kronor. De vet inte slutsumman då vi nu håller på att besikta allt ovanstående och ta in offerter.
Hade slutbevis funnits (vilket de som köpare inte borde ha behövt betvivla) hade
detta redan åtgärdats vid byggnationen eftersom kommunen aldrig hade utfärdat
ett slutbevis med ovanstående brister. Mäklaren borde i egenskap av mäklare kontrollerat att hon verkligen sålde det hon i eget och (mäklarföretag) namn marknadsförde. Om hon missat detta så är det kanske mänskligt, men hon måste ta
ansvar för detta. Hon har dock tagit ut ett ordentligt arvode för att mäkla affären
(gissningsvis mellan 250 000 – 300 000). I Sverige ska mäklaren representera både
köpare och säljare.
Säljaren var inte heller nöjd med Mäklaren. Han var inne på nedsättning av mäklararvodet. De erbjöd sig att stötta detta.
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Tidsfrist
De erhöll budlistan vid tillträdet (vilket är i enlighet med lagen). Allt annat är lögn.
Mäklaren var inte med vid varken kontraktsskrivningen eller tillträdet. Allt annat
är efterhandskonstruktioner.
Åtgärdslistan
Åtgärdslistan fick de från Mäklaren. Hon vidarebefordrade den från säljaren. Det
framgår tydligt av ingivna bilagor. Där framgår att Mäklaren var avsändare av dessa
mejl. Det är lögn att hon inte kände till detta.
Tillträdet
Tydligt är att handpenningen på cirka 1 000 000 kronor var utbetalad utan att kontrollera säljaren. Att det fanns inteckningar i huset har ingen betydelse. Handpenningen på 1 000 000 gjordes tillgänglig för fordringsägare och Kronofogden så fort
den blev likvid hos säljaren. Inteckningar på huset skyddar inte likvida medel som
Mäklaren vill hävda. De hade på grund av detta inte möjlighet att kräva sin rätt
enligt kontraktet vid tillträdet då de hade förlorat både hus och handpenning.
Mäklaren har genmält:
Åtgärdslistan
Som nämnts tidigare hade säljaren låtit genomföra en överlåtelsebesiktning inför
försäljningen. Efter att säljaren fick del av besiktningsprotokollet valde säljaren
själv att åtgärda vissa anmärkningar som framkom i protokollet. Detta informerade
hon NN och YY om via sms den 4 oktober 2017. Av sms:et framgår även att hon
verkade för att säljaren skulle lämna ytterligare information om vilka åtgärder som
denne hade vidtagit efter besiktningen.
Därefter ställde NN och YY diverse frågor till säljaren via henne. Hon vidarebefordrade frågorna till säljaren. Säljaren besvarade frågorna i ett mejl som hon vidarebefordrade till NN och YY den 11 oktober 2017. I mejlet besvarade säljaren tolv
frågor om bland annat vilka åtgärder som han hade vidtagit på fastigheten efter
besiktningen. Hon förnekar att detta mejl skulle utgöra någon form av överenskommelse mellan säljaren och NN och YY som hon medverkade till. Mejlet innehåller endast svar på frågor som NN och YY hade ställt till säljaren. Vissa av svaren
avsåg heller inte några åtgärder som säljaren hade vidtagit. Att kalla mejlet för en
”åtgärdslista” är därmed vilseledande. I mejlet framgår även att säljaren inte var
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intresserad av några villkor för köpet utöver standardklausuler (”I övrigt är standard kontrakt tecknas och inga klausul godkänds…”).
Två dagar senare, den 13 oktober 2017 kontaktade hon på nytt NN och YY via mejl
och uppmärksammade dem på att säljaren inte var intresserad av några villkor om
”efterföljande åtgärder”. I samma mejl frågade hon uttryckligen om detta var något som NN och YY kunde gå med på. Anmälarna har därför varit väl informerade
om att säljaren inte var intresserad av att teckna ett köpekontrakt som innehöll
några ytterligare förpliktelser för honom med anledning av anmärkningarna i besiktningsprotokollet. NN och YY valde ändå att skriva under köpekontraktet tre dagar senare den 16 oktober 2017.
Förmedlingsuppdraget
Säljaren uttryckte aldrig till henne att han var missnöjd med hennes sätt att genomföra förmedlingsuppdraget. Tvärtom uppgav han att han har var mycket nöjd
med hennes arbete och något krav på nedsättning av provision har aldrig framställts av säljaren. Det är möjligt att säljaren uttryckte sig annorlunda när han var i
kontakt med NN och YY.
UTREDNINGEN
Nämnden har tagit del av ett flertal handlingar, bland annat köpekontraktet, ett
depositionsavtal, frågelista, budgivningslistan, en ljudinspelning från tillträdet
samt diverse mejl och sms.
I budgivningslistan fanns bud om 8 500 000 kr, 9 500 000 kr och 9 995 000 kr antecknade.
I depositionsavtalet angavs att handpenningen hade deponerats ”för fördelning av
handpenningen”.
I frågelistan angavs att byggnaden uppfördes år 2003-2005.
I ett mejl den 4 oktober 2018 skrev en tjänsteman vid Kronofogdemyndigheten
följande till Mäklaren:
”Beträffande fastigheten (namn) med adress (adress), 142 52 X-köping.
Denna fastighet är inte utmätt och inte aktuell för utmätning hos Kronofogden för [säljarens] skulder.
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Troligtvis är det personal från Kronofogden som varit på adressen och eftersökt [säljaren] för delgivning.”

Den ”åtgärdslista” som har nämnts ovan bestod av ett mejl eller sms från säljaren
med följande innehåll:
”Hej,
Angående besiktning:
1-Stuprör =åtgärdat
2-Takpannor=beställt åtgärdas snart
3-Sidovind=detta är gjort fackmässigt ,fullt isolerat väl synligt enligt all konstens regler.
4-lucka i vinden=tätat åtgärdat
5-Garage utvändigt,
Enligt besiktningsman fuktskyddet skall slutas under mark MEN jag tycker man får mer
skydd när det slutar en bit ovanför mark men det kommer att snyggas till.
6-Entré plan,kök=ingen fukt rester från bygg tiden, har städats nu.
7-golvet är granit keramik och tål vatten.
8-plan 1 badrum=kakel o klinker hela vägen med inspektion lucka.
9-ventilationen är inte bristfällig,
När ingen kontroll har utfört hur kan man säga det?
Ventilationen är utfört,ritat och beräknad av ventilation ingenjörer.
10-Borr djup återkommer med.
11-Dolda fel försäkring kommer tecknas.
12-energi dek=väldigt bra betyg såsom klarar dagens hårdare krav(bör läsas noggrann).
I övrigt är standard kontrakt tecknas och inga klausul godkänds,vad jag förstår köparna
har redan lånelöfte.
Huset är 13 år gammal men upplevs som nytt,får beröm dagligen av folk som passerar
som går förbi till o från grannarna.
Allt är i väldigt bra kondition tak,golv fönster,...
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Huset är ca 500m2 och ska man bygga detta nu med detta standard kommer kosta mer
än 10 miljoner utan tomt priset som ligger runt 3,6-3,8 miljoner.
Har haft väldigt roligt i alla år här o hoppas de som flyttar in får det också.”

I ett mejl den 13 oktober 2017 skrev Mäklaren bland annat följande till YY:
”[Säljaren] vill ej ha villkor i kontraktet gällande besiktning, radonmätning eller efterföljande åtgärder.
Är detta något ni köpare kan gå med på?”

NÄMNDENS BEDÖMNING
Allmänt om skadestånd
För att en mäklare ska bli skadeståndsskyldig krävs dels att mäklaren uppsåtligt
eller av oaktsamhet har åsidosatt någon skadeståndssanktionerad bestämmelse i
fastighetsmäklarlagen, dels att det har uppkommit en ekonomisk skada, dels att
det finns ett orsakssamband mellan mäklarens åsidosättande och skadan. Kravet
på orsakssamband innebär i regel att åsidosättandet ska ha varit en nödvändig betingelse för skadans uppkomst. Eller med andra ord: skadan skulle inte ha uppstått
om mäklaren hade agerat riktigt.
Det är normalt den skadelidande som måste kunna bevisa samtliga dessa omständigheter: uppsåt eller oaktsamhet, orsakssamband och skada. Orsakssamband och
skada behöver inte alltid vara fullt styrkta utan ibland kan ett lägre beviskrav tilllämpas.
Budgivningen
NN och YY har uppgett att de lämnade ett bud om 9 550 000 kr som Mäklaren inte
framförde till säljaren. Som det får förstås har de också gjort gällande att säljaren,
om budet hade framförts till denne, skulle ha accepterat att sälja fastigheten för
det beloppet, låt vara att de i en av sina inlagor uppgett, att de inte vet om säljaren
skulle ha accepterat budet eller inte.
Som angetts är det NN och YY som har bevisbördan för sina påståenden om oaktsamhet och skada. Mot Mäklarens förnekande har de emellertid inte visat att de
lämnade något bud om 9 550 000 kr.
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Vid denna bedömning saknas det anledning att ta ställning till om säljaren hade
accepterat ett bud om 9 550 000 kr, om ett sådant bud hade framförts. Det saknas
också anledning att ta ställning till om reklamation framställdes i rätt tid.
Krav på åtgärdande av fel
NN och YY har gjort gällande att det faktum att handpenningen hade betalats ut
till säljaren medförde att de inte kunde framställa krav mot denne vid tillträdet. De
menar vidare att Mäklaren borde ha sett till att handpenningen fanns deponerad
fram till tillträdet.
Enligt 10 § 1 st. fastighetsmäklarlagen ska en handpenning som mäklaren tar emot
snarast överlämnas till säljaren, om inte något annat överenskommits i ett depositionsavtal. Med andra ord: allt innehållande av handpenningen från mäklarens
sida kräver stöd i ett depositionsavtal. Finns inget sådant stöd ska handpenningen
betalas ut till säljaren. Det är en ordning som kan kritiseras, se Torgny Håstad i
Svensk Juristtidning 2007 s. 942 ff., men det är den ordning som lagstiftaren har
valt.
En mäklare ska normalt verka för deposition av handpenningen, om köpet inte blir
definitivt bindande vid köpekontraktets undertecknande utan kan återgå av en eller annan anledning, exempelvis på grund av en s.k. besiktningsklausul. I sådana
fall deponeras handpenningen i regel fram till dess att köpet återgår eller blir definitivt bindande. Det kan också finnas skäl att verka för att handpenningen deponeras ända fram till tillträdesdagen, trots att köpet blir definitivt bindande redan vid
en tidigare tidpunkt. Ett sådant fall är om mäklaren känner till att handpenningen
behövs för att lösa de lån som belastar fastigheten med panträtt.
I detta fall upprättades ett depositionsavtal som lämnade en del övrigt att önska
vad gäller tydlighet. Enligt avtalet skulle handpenningen deponeras ”för fördelning
av handpenningen”. Mäklaren har uppgett att avsikten med formuleringen var att
hon skulle ta in handpenningen på sitt klientmedelskonto för att kunna kvitta sin
fordran på provision mot säljarens fordran på handpenningen. NN och YY har inte
invänt mot detta och uppgiften får tas för god. NN och YY har alltså inte gjort gällande att villkoret innebar att handpenningen skulle vara deponerad fram till tillträdesdagen. En sådan tolkning skulle dessutom rimma illa med formuleringen i
depositionsavtalet.
Nämnden anser inte heller att förhållandena var sådana att Mäklaren borde ha
verkat för en deposition av handpenningen fram till tillträdesdagen. Hon agerade
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alltså inte oaktsamt i denna del. Med anledning av vad NN och YY anfört om säljarens skuldsättning vill nämnden påpeka att en fastighetsköpare är skyddad mot
säljarens borgenärer (fordringshavare) redan genom undertecknandet av köpekontraktet.
Åtgärdslista
En mäklare ska verka för att parterna kommer överens i de frågor som behöver
lösas i samband med överlåtelsen, se 21 § fastighetsmäklarlagen. Mäklaren ska
också dokumentera eventuella överenskommelser mellan parterna i ett avtal. Det
gäller såväl sådana överenskommelser som mäklaren själv har initierat som överenskommelser som parterna har träffat utan mäklarens medverkan. För att dokumentationsskyldigheten ska aktiveras krävs att mäklaren kände till eller borde ha
känt till att det hade träffats en överenskommelse.
I detta fall hade säljaren upprättat en lista med åtgärder som han skulle vidta innan
tillträdet. Av utredningen framgår att Mäklaren hade tillgång till listan före köpet;
hon mejlade den till NN och YY den 11 oktober 2018. Av utredningen framgår emellertid också att Mäklaren den 13 oktober 2018 meddelade NN och YY, att säljaren
inte ville ha något villkor i köpekontraktet om efterföljande åtgärder och att hon
frågade om NN och YY kunde gå med på detta. Det framgick även av åtgärdslistan
att säljaren inte var intresserad av några ”klausuler”. Mot denna bakgrund är det
NN och YY som har bevisbördan för att de ändå träffade en överenskommelse med
säljaren om åtgärdande av fel och att Mäklaren kände till eller borde ha känt till
den överenskommelsen. Mot Mäklarens förnekande har de emellertid inte visat
detta.
Slutbevis
En mäklare har ingen generell skyldighet att kontrollera om en byggnad har ett
slutbevis (numera slutbesked) enligt plan- och bygglagen. Omständigheterna kan
dock vara sådana att mäklaren får en sådan skyldighet. Om mäklaren har anledning att misstänka att slutbevis/slutbesked saknas, måste mäklaren ta reda på
fakta eller i varje fall informera köparen om sin misstanke.
I detta fall uppfördes byggnaden, enligt vad säljaren uppgav i frågelistan, under
åren 2003–2005. Någon särskild anledning för Mäklaren att misstänka att slutbevis skulle saknas har inte framkommit. Det är således inte visat att hon agerade
oaktsamt när hon inte kontrollerade detta.
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Nämnden vill tillägga att det är en god vana, även om det inte finns något stöd i
gällande rätt för att det skulle vara ett krav, att alltid kontrollera om slutbesked
finns vid förmedling av nyproduktion. Det gäller inte minst om byggherren är en
privatperson eller ett mindre byggföretag.
Övrigt
Nämnden prövar endast sådant som påstås ha orsakat en skada. Nämnden har således ingen anledning att pröva NN och YY:s uppgifter om att Mäklaren uppgav att
köpekontraktet kunde rivas, bristande städning och sabotage från säljaren etc.
_________________________

På nämndens vägnar:

_____________________
Folke Grauers

INFORMATION
I beslutet har deltagit: professor Folke Grauers, ordf, Ulf Stenberg, Villaägarnas Riksförbund, Maria Wiezell, Sveriges Konsumenter, Cecilia Collin, Konsumentvägledarnas förening, Björn Willborg, fastighetsmäklare, Per Isberg, fastighetsmäklare och Guy Wallster,
fastighetsmäklare. Ärendet har föredragits av jur kand Magnus Melin. Nämndens beslut
är enhälligt.
Beslutet kan inte överklagas. Omprövning av beslutet kan endast ske under de förutsättningar som anges i 17 § i nämndens stadgar. Den som har begärt ersättning av en fastighetsmäklare och är missnöjd med beslutet kan väcka talan i allmän domstol.

