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Anmälare
NN
Motpart
Mäklaren
Ombud:
Förbundsjuristen NR
Saken
Skadestånd

___________________
BESLUT
Nämnden rekommenderar Mäklaren att betala 100 000 kr till NN.

___________________
YRKANDE M.M.
NN har yrkat att Mäklaren ska betala 444 663 kr.
Mäklaren har medgett att betala 100 000 kr men bestridit yrkandet i övrigt.
BAKGRUND
Den 10 juni 2019 köpte NN bostadsrätten till en lägenhet i Stockholm för
2 000 000 kr. Affären förmedlades av Mäklaren.
I objektsbeskrivningen angavs boarean till 58,4 kvm och biarean till 10,8 kvm. Efter köpet upptäcktes att boarean uppgick till 46 kvm.

Postadress

E-post m.m.

FRN
First Office
Isafjordsgatan 19
164 40 Kista

E-post: frn@frn.se
Tel: 08-120 189 30, vardagar 10-12
www.frn.se
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GRUNDER
NN
Lägenheten marknadsfördes med en boarea om 58,4 kvm och en biarea om 10,8
kvm, det vill säga ett kvadratmeterpris om 34 247 kr.
Eftersom säljaren var ett dödsbo marknadsfördes lägenheten i enlighet med de
uppgifter som fanns på det överlåtelseavtal genom vilket den tidigare ägaren
hade förvärvat lägenheten. På detta överlåtelseavtal angavs boarean vara 58,4
kvm och biarean 10,8 kvm. Innan lägenheten utannonserades bad Mäklaren bostadsrättsföreningen om utdrag ur föreningens lägenhetsförteckning. Vid denna
första kontakt kunde inte föreningen tillhandahålla det efterfrågade dokumentet,
men uppgav att de uppgifter som fanns i det tidigare överlåtelseavtalet sannolikt
var korrekta.
Kort efter utannonsering tog föreningen åter kontakt med Mäklaren. Enligt föreningens lägenhetsförteckning var boarean inte 58,4 kvm utan 46 kvm, det vill
säga 21 procent mindre än de tidigare uppgifterna. Uppgift om biarea saknades.
Mäklaren valde ändå att fortsatt marknadsföra lägenheten med en boarea om
58,4 kvm och en biarea om 10,8 kvm.
Oaktsamhet
Enligt 16 § fastighetsmäklarlagen har mäklaren en skyldighet att upplysa köparen
om sådana förhållanden som kan antas betydelse för köpet. Att lägenheten var
12,4 kvm mindre än vad som angetts i marknadsföringen är inte bara något som
kan antas ha betydelse för en köpare, det har otvivelaktigt betydelse. I synnerhet
när bostaden är så pass liten att skillnaden utgör mer är 20 procent av boarean.
Trots detta valde Mäklaren att inte någonstans, varken muntligen eller skriftligen,
informera henne att det fanns uppgifter som gjorde boarean osäker.
Eftersom uppgifterna om den korrekta boarean kom Mäklaren tillhanda strax efter utannonsering och i god tid innan överlåtelse, var det ett medvetet val av
Mäklaren att åsidosätta sina skyldigheter.
Skadan
I tidigare skriftväxling har Mäklaren gjort gällande att den ekonomiska skada som
hon lidit uppgår till 100 000 kr. Denna ersättning menar Mäklaren försätter
henne i den situation hon skulle befunnit sig i idag, om ingen oaktsamhet förekommit. Mäklaren stödjer detta på fyra påståenden:
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1. Hon köpte bostaden för ett lägre kvadratmeterpris (34 364 kr) än områdets
genomsnitt (38 800 kr) under perioden 2019.
Påståendet saknar relevans för den ekonomiska skadans uppskattning. Hon betalade 34 364 kr per kvadratmeter och betalade således 12,4 x 34 364 kr för mycket. Hade hon betalat snittpriset skulle hon istället betalat 12,4 x 38 800 kronor för
mycket. Vilket kvadratmeterpris som betalades är inte relevant i annat än att det
visar hur stor ekonomiskt skada som orsakats. Att man fått ett lägre kvadratmeterpris än områdets genomsnitt är inget plåster på såren för att man betalat för
12,4 kvm som aldrig fanns där. I övrigt skall det noteras att lägenheten såldes av
ett dödsbo och att hon var den enda budgivaren. Att lägenheten hade ett lägre
kvadratmeterpris är således inte något att vara tacksam för, utan något att förvänta. I övrigt skall det noteras att det kvadratmeterpris Mäklaren angett om 34
364 kronor är felberäknat (2 000 000/58,2 = 34 364), och att det korrekta priset
är 34 247 kr, som angetts i hennes yrkande 1 (2 000 000/58,4 = 34 247 x 12,4 =
424 663 kr).
2. Mäklaren väger i sin bedömning in att frågan om boarean och pris per
kvadratmeter "inte på något sätt tagits upp i förmedlingen".
Precis som en mäklare enligt god mäklarsed ska kunna förlita sig på uppgifter från
säljare eller bostadsrättsförening, ska en köpare (efter beaktande av adekvat
undersökning av objektet) enligt samma sed kunna förlita sig på uppgifter från
mäklaren. Hon hade ingen anledning att misstänka att bostaden inte var i den
storlek Mäklaren hade utannonserat. Hade hon blivit upplyst om de båda boareauppgifterna, hade också priset per kvadratmeter blivit aktuellt för henne. Att hon
i god tro inte tog upp den frågan är såväl irrelevant som orätt att lägga henne till
last.
3. Mäklaren väger i sin bedömning in att "det rent visuellt har varit tydligt
vad köpet innebar varför det får förmodas att den avtalade köpeskillingen
speglade vad lägenheten i sin utformning var värd”.
Hon hade av Mäklaren fått uppgiften att hon köpte en lägenhet på 58,4 kvm och
hade inget skäl att misstro henne. Under visning undersökte hon lägenheten, som
inte var behäftad med några uppenbara fel. Då det för köp av bostadsrätt varken
köprättsligt eller i rättslig praxis krävs mer av en köpare, så som särskild kunskap
eller att ha med sig egen besiktningsman, fullgjorde hon därmed sin undersökningsplikt. I undersökningsplikten ingår det inte att uppskatta en lägenhets utrymme i kvadratmeter med verktyg eller expertis, än mindre med blotta ögat. Det
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som har varit tydligt för henne "rent visuellt" är att hon ska köpa en lägenhet som
är på 58,4 kvm och som är värd 2 000 000 kr.
4. Mäklaren väger i sin bedömning in att "inga lägenheter har sålts på den
prisnivån (1 581 000 kr) i området under perioden mars 2019 —februari
2020".
Undersökning av försäljning av likvärdiga objekt under perioden mars 2019 - februari 2020 visar att ett objekt om 50 kvm såldes för 35 000 kr/kvm. Objektet var
såldes av ett dödsbo, men med flera budgivare. Till detta skall tilläggas att hennes
lägenhet är fyra kvadratmeter mindre än jämförelseobjektet samt hade henne
som enda budgivare, vilket motiverar ett lägre pris. Mäklarens påstående att lägenheten som hon köpte sannolikt inte skulle ha sålts för 1 581 000 kr med rätt
angiven boarea saknar därmed grund. Beloppet om 100 000 kr är därför också för
lågt.
Av det yrkade beloppet avser 424 663 kr ersättning för den felaktigt angivna
boarean och 20 000 kr kostnad för juridiskt biträde.
Mäklaren
Hon medger varit försumlig genom att inte ange samtliga areauppgifter i objektsbeskrivningen. Hon bestrider dock att NN:s skada uppgår till det yrkade beloppet.
Bedömning av om skada föreligger ska göras med utgångspunkt i vilken ekonomisk situation den skadelidande skulle ha befunnit sig om de verkliga förhållandena var kända vid tidpunkten för köpet och hur vetskapen om de verkliga förhållandena hade påverkat marknadens vilja att betala för det aktuella objektet. Det
är således inte självklart att ett skadestånd enbart kan eller ska beräknas efter
antal kvadratmeter utan det finns även andra parametrar att ta hänsyn till, såsom
läge, planlösning, standard och inte minst om det aktuella objektet förvärvades
till ett marknadsmässigt pris.
Att, som det uttrycks i anmälan, bortse från att den aktuella bostadsrätten faktiskt förvärvades till ett pris som med god marginal understeg det som får anses
ha utgjort ett marknadsvärde är felaktigt. Självklart har det stor betydelse för
skadebedömningen om en köpare har förvärvat en bostadsrätt till ett marknadsmässigt pris eller inte.
Vid tidpunkten för förvärvet, juni 2019, uppgick enligt tillgänglig statistik snittpriset per kvadratmeter i området till knappt 38 000 kronor. Vid genomgång av aktuella försäljningar i området under perioden juni 2019 uppgick snittpriset per
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kvadratmeter till 38 800 kronor. Den aktuella bostadsrätten förvärvades till ett
pris om 34 247 kronor/kvm, vilket med god marginal understeg det som får anses
utgöra ett marknadsmässigt pris. Därutöver ska beaktas att frågan om boarean
och pris/kvm inte på något sätt tagits upp i samband med förmedlingen. Vidare
har det också betydelse att det rent visuellt har varit tydligt vad köpet innebar
varför det får förmodas att den avtalade köpeskillingen speglade vad lägenheten i
sin utformning var värd, utan beaktande av uppgift om boarean.
I enlighet med det framställda kravet skulle bostadsrätten med rätt information
ha sålts för 1 581 000 kronor. Mot bakgrund av att inga lägenheter i området har
sålts på den prisnivån under perioden mars 2019 – februari 2020, framstår det
som osannolikt att den aktuella lägenheten skulle ha sålts till det priset, varför
skadan inte kan bedömas uppgå till det begärda beloppet.
NN uppmanades av nämnden att yttra sig över Mäklarens inlaga. Hon valde att
inte göra det utan hänvisade endast till ingiven bevisning.
UTREDNINGEN
Nämnden har tagit del av diverse handlingar, bland annat objektsbeskrivningen
och statistik över lägenhetsförsäljningar i det aktuella området.
NÄMNDENS BEDÖMNING
Parterna är ense om att Mäklaren är skadeståndsskyldig gentemot NN. Tvisten
gäller om skadan överstiger de 100 000 kr som Mäklaren har medgett att betala.
Skadans storlek får beräknas med ledning av 38 § köplagen, det vill säga man får
fråga sig hur den felaktiga areauppgiften påverkade köpet och köpeskillingen.
NN har beräknat skadeståndet på så sätt att hon multiplicerat kvadratmeterpriset
med antalet ”saknade” kvadratmetrar. En sådan beräkning kan dock sällan användas i areatvister. Det hänger ihop med det som brukar kallas lagen om avtagande gränsnytta – en lägenhets ”första” kvadratmetrar är mer värdefulla än de
”sista” – men också med det faktum att köparen har besett lägenheten före köpet och kunnat bilda sig en uppfattning om de faktiska utrymmena, jfr rättsfallen
RH 1995:88 och RH 1994:124 samt Jon Kihlman, Fel. Särskilt vid köp av lös och
fast egendom, s. 190 f.
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Nämnden anser att NN, som har bevisbördan, inte har visat att skadan överstiger
de medgivna 100 000 kr.
Nämnden tillägger följande. Betydelsen av de 10,8 kvm biarea, som angavs i objektsbeskrivningen, har inte berörts av parterna. I objektsbeskrivningen angavs
att lägenheten var en 2,5:a och att den var försedd med ett etageplan under
snedtak. Det är antagligt att de 10,8 kvm avsåg en del av golvytan under snedtaket. Denna del utgjorde s.k. icke mätvärd area (inte biarea), men det var ändå en
del av lägenheten som kunde användas för boende och som hade ett värde.
_________________________

På nämndens vägnar:

_____________________
Folke Grauers

INFORMATION
I beslutet har deltagit: professor Folke Grauers, ordf, Ulf Stenberg, Villaägarnas Riksförbund (skiljaktig), Ismahan Ayranci, Konsumentvägledarnas förening, Cecilia Collin, Konsumentvägledarnas förening (skiljaktig), Björn Willborg, fastighetsmäklare, Per Isberg,
fastighetsmäklare och Guy Wallster, fastighetsmäklare. Ärendet har föredragits av jur
kand Magnus Melin.
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.
Skiljaktig mening; se nästa sida.
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Skiljaktig mening
Ledamöterna Ulf Stenberg och Cecilia Collin är skiljaktiga och anför följande.
Vi instämmer med majoriteten med undantag av att vi gör en annan bedömning
såvitt avser skadans storlek. Det får anses visat att värdet av de kvadratmeter
som NN har gått miste om på marginalen uppgår till halva den genomsnittliga
kvadratmeterkostnaden. Mäklaren ska därför rekommenderas att betala 212 329
kr (2 000 000/58,4 X (58,4-46)) till NN.

