FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND

Beslut fattade vid FRN:s sammanträde den 13 juni 2019
FRN 4/19
En uppdragsgivare gjorde gällande att mäklaren inte hade lämnat lägenhetens koordinater till Hemnet, vilket medförde att den inte var sökbar på en viss stadsdel i
Stockholm. Lägenheten blev inte såld under mäklarens uppdragstid utan först senare. Uppdragsgivaren ansåg att mäklaren därigenom hade orsakat honom en
ekonomisk skada.
Enligt nämnden var det inte visat att köpeskillingen skulle ha blivit högre om lägenheten hade sålts vid en tidigare tidpunkt. Skadeståndskravet avslogs.

FRN 6/19
Mäklaren hade tillgång till två olika uppgifter om boarean. Enligt lägenhetsförteckningen var boarean 79,9 kvm och enligt säljaren 74 kvm.
I objektsbeskrivningen angav mäklaren endast uppgiften om 79,9 kvm (eller däromkring). Efter köpet visade det sig att boarean uppgick till 73,9 kvm.
I ärendet förekom två olika frågelistor, den ena med uppgiften 79,9 kvm och den
andra med uppgiften 74 kvm. Mäklaren påstod att även frågelistan med uppgiften om 74 kvm hade överlämnats till köparen, men detta ansåg nämnden inte
vara visat. Mäklaren ansågs ha agerat oaktsamt eftersom han inte redovisade
båda uppgifterna.
På kontraktsdagen, och först då, informerade mäklaren om att boareauppgiften
av olika skäl kunde vara felaktig samt uppmanade köparen att undersöka
boarean. Nämnden ansåg att en uppmaning som lämnas i ett så sent stadium i
praktiken inte är avsedd att efterkommas. Köparen hade därmed fog att tro att
boarean uppgick till 79,9 kvm eller däromkring.
Skadan fick enligt nämnden bedömas som den tänkta prisskillnaden mellan följande två fall.
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1. Lägenheten marknadsförs med uppgift om att boarean uppgår till cirka 79,9
kvm.
2. Lägenheten marknadsförs med uppgift om att boarean uppgår till 79,9 kvm enligt föreningens information och till 74 kvm enligt säljarens information.
Eftersom en säljare normalt inte utan goda skäl vill lämna en boareauppgift som
understiger den som anges i lägenhetsförteckningen, antog nämnden att en köpare skulle ha fäst vikt vid uppgiften om 74 kvm. Prisskillnaden uppskattades till
50 000 kr. Mäklaren rekommenderades att betala detta belopp i skadestånd,
jämte dröjsmålsränta.
Även fråga om reklamation prövades. Köparen hade skickat ett mejl till mäklaren
där denne fick veta att köparen ansåg dels att mäklaren hade lämnat felaktig information om boarean, dels att mäklaren borde ha reagerat på att informationen
var felaktig, dels att köparens bud på lägenheten var avhängigt den lämnade informationen. Nämnden ansåg att mejlet utgjorde en giltig reklamation.

FRN 13/19
Mäklaren hade lovat köparen att stå kostnaden för ett nytt hallgolv. Parterna var
oense dels om arbetskostnaden, dels om omfattningen av mäklarens åtagande.
Nämndens majoritet ansåg att åtagandet inte omfattade underarbete i form av
flytspackling som en hantverkare hade rekommenderat. Två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att även flytspacklingen ingick i åtagandet.

FRN 15/19
Vid det s.k. intaget uppgav säljaren till mäklaren att ett spa-bad på tomten eventuellt kunde få köpas av den som köpte fastigheten. Mäklaren marknadsförde dock
spa-badet i objektsbeskrivningen utan reservationer. Objektsbeskrivningen kom senare att fogas som en bilaga till köpekontraktet, och spa-badet fick därmed anses
ha ingått i fastighetsköpet utan särskild ersättning.
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I tiden mellan kontrakt och tillträde uppgav säljaren att han tänkte forsla bort spabadet, vilket också skedde. Mäklaren vidtog inga åtgärder för att lösa tvisten mellan köpare och säljare utan uppmanade i stället köparna att anmäla saken till hans
ansvarsförsäkringsbolag.
Nämnden ansåg att mäklaren hade varit oaktsam dels genom att reservationslöst
nämna spa-badet i objektsbeskrivningen/köpekontraktet, dels genom att inte
verka för att köpare och säljare träffade en överenskommelse om spa-badet i samband med tillträdet – jfr 21 § fastighetsmäklarlagen – utan tvärtom närmast motverkade en sådan överenskommelse.
Köparna uppgav att de, om mäklaren inte hade uppmanat dem att framställa skadeståndskrav mot honom, inte skulle ha accepterat att säljaren tog med sig spabadet. Nämnden ansåg att uppgiften framstod som rimlig och att det fanns ett orsakssamband mellan mäklarens oaktsamhet och skadan.
Spa-badet var två år gammalt och hade ett nypris om 129 000 kr. Nämnden uppskattade att det uteblivna spa-badet kunde ha påverkat fastighetens pris med omkring 45 000 kr. Mäklaren rekommenderades att betala det beloppet i skadestånd.

FRN 22/19
En säljare gjorde gällande att mäklaren utan godkännande hade tagit bort fastigheten från Hemnet under 23 dagar. Mäklaren invände att fastigheten togs bort för
att den skulle komma upp som ett ”nytt” objekt och attrahera nya köpare. Han
uppgav också att säljaren hade godkänt att fastigheten togs bort.
Nämnden uttalade att en mäklare har bevisbördan för att säljaren har godkänt att
marknadsföringen avbryts. Eftersom mäklaren inte kunde visa att säljaren hade
godkänt detta, ansåg nämnden att provisionen skulle sättas ned. Eftersom det
framstod som en typiskt sett rationell åtgärd att avbryta marknadsföringen för att
objektet skulle bli ”nytt” på Hemnet, nedsattes provisionen endast med 5 000 kr.
I ärendet prövades även om det var rätt av mäklaren att föreslå en s.k. öppen besiktningsklausul när köparen endast ville undersöka eventuell förekomst av radon.

FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND
Sida 4 av 5

FRN 27/19
Mäklaren hade felaktigt och av oaktsamhet uppgett att en braskamin hämtade
uteluft genom ett separat rör. Det var utrett att braskaminen hade otillräcklig lufttillförsel och en besiktningsman hade rekommenderat upptagande av en friskluftsventil för att förbättra funktionen. En sådan lösning skulle dock medföra en sämre
energieffektivitet jämfört med ett separat uteluftsrör. Det gick inte att komplettera
braskaminen i efterhand med ett uteluftsrör.
Nämnden ansåg att kostnaden för upptagande av friskluftsventil samt värdet av
den försämrade energieffektiviteten kunde uppskattas till 15 000 kr. Detta belopp
rekommenderades mäklaren att betala i skadestånd.

FRN 33/19
En spekulant och en säljare blev muntligen överens om villkoren för ett bostadsköp.
Mäklaren bokade tid för kontraktsskrivning en viss dag. Två dagar före den planerade kontraktsskrivningen beslutade säljaren att sälja bostaden till en annan spekulant. Mäklaren meddelade inte detta till den första spekulanten. Hennes resa till
den ort där kontraktsskrivningen skulle ske blev därmed onyttig.
Mäklaren ansågs ha varit oaktsam när hon inte meddelade att sammanträdet för
kontraktsskrivning var inställt, men den ekonomiska skada som spekulanten gjorde
gällande – att hon fick köpa en annan och dyrare bostad – saknade koppling till
oaktsamheten. Det som däremot hade koppling till oaktsamheten – enligt anmälaren ”besvär och obehag” – ansågs inte utgöra en ersättningsgill skada. Kravet avslogs.

FRN 41/19
Mäklaren hade förmedlat en obebyggd tomt. I köpekontraktet fanns ett villkor om
att köparen skulle teckna ett entreprenadavtal med en husleverantör som skulle
uppföra ett hus med viss utformning och med viss placering på tomten.
I objektsbeskrivningen angavs att byggnadens kök och vardagsrum var utformade
för att ”ta tillvara på utsikten mot hamnen maximalt”. Efter att huset uppförts visade det sig att man inte såg hamnen från kök/vardagsrum.
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Nämnden ansåg att objektsbeskrivningen inte innehöll någon preciserad uppgift
om utsikten över hamnen från kök och vardagsrum utan endast att dessa utrymmen var planerade för att tillvarata utsikten mot hamnen maximalt. Någon preciserad, felaktig uppgift om utsikten som skulle kunna medföra skadeståndsskyldighet hade inte lämnats. Ersättningsanspråket avslogs därför.
Två ledamöter var skiljaktiga beträffande motiveringen. De skiljaktiga ansåg att
objektsbeskrivningen skulle tolkas som att det skulle finnas utsikt över hamnen från
kök och vardagsrum. Vidare ansåg de skiljaktiga att utsikten hade ett ekonomiskt
värde och att köparen hade lidit en skada. De skiljaktiga ansåg dock att mäklaren
inte hade varit oaktsam; hon hade fått uppgiften om utsikten från entreprenören
och hade ingen anledning att ifrågasätta den.

FRN 47/19
I objektsbeskrivningen hade mäklaren angett att boarean uppgick till 77,5 kvm enligt förvaltarens information. Uppgiften var felaktig: enligt förvaltaren uppgick
boarean till cirka 76 kvm. I objektsbeskrivningen fanns också information om att
den angivna boarean av olika skäl kunde vara felaktig.
Det var ostridigt att mäklaren hade agerat oaktsamt. Parterna var också överens
om att den verkliga boarean uppgick till cirka 76 kvm.
Den eventuella skadan fick enligt nämnden bedömas som den tänkta prisskillnaden
mellan följande två fall.
1. Lägenhetens marknadsförs med uppgift om att boarean uppgår till 77,5 kvm
enligt förvaltarens information och att uppgiften av olika skäl kan vara felaktig.
2. Lägenheten marknadsförs med uppgift om att boarean uppgår till cirka 76 kvm
enligt förvaltarens information och att uppgiften av olika skäl kan vara felaktig.
Med beaktande av den ringa avvikelsen, och att köparna hade fått information om
att boareauppgiften kunde vara felaktig, ansågs någon skada inte vara visad. Kravet avslogs.

