Beslut fattade vid FRN:s sammanträde den 21 januari 2021
FRN 41/20
Mäklaren hade förmedlat en fastighet som låg i ett område där det fanns en
dokumenterad risk för ras.
Mäklaren invände att hon inte hade känt till rasrisken. Eftersom mäklaren var
uppvuxen i området, och även verksam som mäklare där, ansåg nämnden sig kunna
bortse från den invändningen. Nämnden tillade att mäklaren i vart fall borde ha känt
till rasrisken.
Enligt vad som var visat hade reklamation skett först efter drygt sex månader. Kravet
avslogs av det skälet.

FRN 59/20
Mäklaren hade felaktigt angett att bredband ingick i månadsavgiften. Han påstod att
han hade rättat den felaktiga uppgiften, men kunde inte visa att det hade skett på ett
tydligt sätt, jfr 18 § 3 st. köplagen. Att enbart foga en s.k. mäklarbild med korrekta
uppgifter som bilaga till köpekontraktet innebar ingen tydlig rättelse. Mäklaren blev
skadeståndsskyldig i den delen.
Vidare hade mäklaren inte redovisat två beslutade höjningar av månadsavgiften.
Mäklaren invände att varken säljaren eller föreningen hade informerat honom om
höjningarna. Med anledning av det uttalade nämnden följande.
”I 18 § fastighetsmäklarlagen (FML) anges bland annat att mäklaren ska informera
spekulanterna om beslutade ändringar av årsavgiften. Att bestämmelsen är placerad
under 18 § FML, och inte under 17 § FML som reglerar mäklarens kontrollplikt, innebär
att mäklaren inte har någon skyldighet att kontrollera detta med föreningen. Man kan
möjligen tycka det är märkligt att lagstiftaren har valt att inte låta beslutade ändringar av
årsavgiften omfattas av mäklarens kontrollplikt – det är ju en uppgift föreningen känner
till men som en säljare inte alltid känner till – men det är så lagstiftningen ser ut.
Mäklaren hade alltså inte någon skyldighet att kontrollera med föreningen om det fanns
några beslutade ändringar av månadsavgiften. Däremot anser nämnden att han hade en
skyldighet att fråga någon – lämpligen föreningen eller i vart fall säljaren – om det fanns
några beslutade höjningar av avgiften. Någon annan möjlighet för en mäklare att kunna
informera om beslutade avgiftsändringar finns ju inte. Att förlita sig på att säljaren eller
föreningen självmant ska informera mäklaren om beslutade avgiftshöjningar, utan att ha
fått en fråga om saken, är inte tillräckligt.”

Mäklaren blev skadeståndsskyldig för avgiftshöjningarna.

FRN 70/20
Ärendet gällde försäljning av en mindre hyresfastighet. Säljarna krävde att provisionen
skulle sättas ned. Som grund gjorde de bland annat gällande att mäklaren hade
värderat fastigheten felaktigt, att de hade skrivit en del av texterna till
objektsbeskrivningen själva, att fastigheten hade visats för en person utan lånelöfte,
att mäklaren föreslog ett återgångsavtal och inget transportköp när köparbolaget ville
att ett annat bolag skulle stå som köpare, att mäklaren felaktigt hade utgått från att
lägenhetsinventarierna skulle ingå i köpet samt att mäklaren utan deras tillåtelse hade
publicerat ett s.k. skambud på sin webbplats.
Beträffande publiceringen av det påstådda skambudet uttalade nämnden följande.
”Enligt nämndens mening bör en mäklare kontrollera med säljaren om inkomna bud ska
kommuniceras på mäklarföretagets webbplats eller inte, i varje fall om det är fråga om
tydliga skambud. I detta fall måste budet om tolv miljoner kr ses som ett skambud, sett i
relation till det annonserade priset om 17 miljoner kr.
Av de sms som refererats ovan under rubriken ”Utredningen” framgår att Mäklaren hade
en felaktig uppfattning i den nu angivna frågan. Han trodde att han var tvungen att
informera spekulanterna om lagda bud, vilket alltså inte stämmer.
Genom att inte kontrollera med NN och YY om budet om tolv miljoner kr skulle publiceras
eller inte, åsidosatte Mäklaren sina skyldigheter mot NN och YY på ett sätt som bör
medföra nedsättning av provisionen.”

Provisionen nedsattes alltså på grund av publiceringen av skambudet. I övriga delar
avslogs säljarnas krav.

FRN 72/20
Mäklaren hade förmedlat en fastighet där säljaren hade förvaltare enligt
föräldrabalken. I köpekontraktet garanterades att fastigheten var försäkrad, en uppgift
som senare visade sig vara felaktig.
Efter köpet upptäcktes vattenskador i byggnaden. Enligt köparen borde mäklaren ha
kontrollerat säljarens/förvaltarens uppgift om försäkring.
Kravet avslogs på grund av sen reklamation. Nämnden gjorde även vissa uttalanden
om orsakssambandet.

FRN 75/20
Mäklaren hade förmedlat en fastighet som hon visste var utmätt. I köpekontraktet
angavs dock att fastigheten inte belastades av några utmätningsanteckningar.

Köparen fick inte lån och kunde därför inte fullfölja köpet. Parterna var överens om att
bankens avslag berodde på utmätningen.
Nämnden ansåg att mäklaren hade varit oaktsam när hon upprättade ett kontrakt där
det angavs att fastigheten inte var utmätt. Det ansågs också utrett att om mäklaren
hade agerat korrekt och hanterat frågan om utmätning, förslagsvis genom att efter
avstämning med borgenärerna ange i kontraktet att utmätningsanteckningarna skulle
tas bort i anslutning till tillträdet, skulle banken ha beviljat lån. Mäklaren blev därför
skadeståndsskyldig.
I ärendet tog nämnden även ställning till en påstådd redovisningsfordran avseende den
deponerade handpenningen. Någon redovisningsfordran ansågs inte finnas, men
däremot en skadeståndsfordran på samma belopp.

FRN 81/20
Mäklaren hade av oaktsamhet orsakat att tillträdet på en bostadsrätt blev försenat.
Köparna fick skadestånd för de kostnader de kunde visa att de ådrog sig på grund av
detta, bland annat onödiga flytt- och magasineringskostnader.

FRN 85/20
I en s.k. frågelista hade säljarna skrivit att det var kallt i lägenheten på vintern och att
de satte in ett extra värmeelement vid behov. Mäklaren överlämnade inte frågelistan
till köparna, och köparna framställde senare ett ersättningskrav mot säljarna.
Mäklarens provision sattes ned.

FRN 87/20
Enligt säljaren hade mäklaren åtagit sig att deklarera hennes bostadsförsäljning.
Eftersom han inte gjorde det, fick säljaren kostnader för dröjsmålsränta på den skatt
hon skulle betala.
Nämnden ansåg att det inte var bevisat att mäklaren hade åtagit sig att upprätta
deklarationen. Kravet på skadestånd och nedsättning av provision avslogs.

FRN 90/20
Mäklaren förmedlade en bostadsrättslägenhet där det nyligen hade inträffat en
vattenskada i badrummet. Mäklaren hade felaktigt och av oaktsamhet uppgett att
köparen skulle få ”ett helt nytt badrum” som skulle bekostas av säljaren. Uppgiften var

felaktig eftersom den befintliga badrumsinredningen skulle behållas. Provisionen
nedsattes därför. Däremot ansåg nämnden att det prisavdrag som säljaren hade
betalat till köparen på grund av den felaktiga uppgiften inte utgjorde någon skada.
Skadeståndskravet avslogs.
Mäklaren hade också använt sig av en s.k. visningsvärd, det vill säga en person som
inte var registrerad fastighetsmäklare. Även i den delen sattes provisionen ned och
nämnden uttalade följande.
”I förarbetena till fastighetsmäklarlagen anges att det ”inte minst” vid s.k. öppna visningar
finns möjlighet att använda en oregistrerad medhjälpare, se prop. 1994/95:14 s. 44 f. Det
strider alltså inte mot god fastighetsmäklarsed att använda en s.k. visningsvärd, i varje fall
inte vid öppna visningar. Det besvarar emellertid inte frågan om det utgör ett avtalsbrott
i förhållande till säljaren.
Det brukar anses att vid personliga uppdrag har uppdragstagaren rätt att låta en
medhjälpare utföra mindre kvalificerade delar av uppdraget, utan att detta särskilt
behöver avtalas med uppdragsgivaren, jfr Jan Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt II, 1 häftet,
Juno Version 7, s. 240 och 252. Nämnden bedömer emellertid att visningar inte kan ses
som en mindre kvalificerad del av uppdraget. Tvärtom är det en mycket viktig del. Med
andra ord krävs det en överenskommelse med uppdragsgivaren för att mäklaren ska
kunna låta en visningsvärd handha en visning. Finns det ingen sådan överenskommelse,
gäller att det är den anlitade mäklaren som ska handha visningarna.”

Vidare skedde en viss nedsättning av provisionen på grund av korrekturfel i
objektsbeskrivningen, där flera meningar var avhuggna.
Säljaren krävde även ersättning för en hallmatta som spekulanterna hade smutsat ner
och för dröjsmål med att ta bort ett felaktigt bud från en automatiserad
budgivningsslinga. Kravet avslogs i dessa delar.

FRN 93/20
Säljaren begärde att provisionen skulle nedsättas på grund av dels att hon fick visa
lägenheten själv, dels att köparen inte fick någon objektsbeskrivning, dels att den
ekonomiska uppgörelsen med köparen blev försenad med påföljd att säljarens lån inte
blev lösta förrän fyra dagar efter tillträdet.
Nämnden ansåg det utrett dels att den påstådda visningen syftade på ett möte mellan
säljaren och köparen i tiden mellan kontrakt och tillträde som mäklaren inte var skyldig
att delta i, dels att de lån som säljaren ansåg skulle lösas på tillträdesdagen inte var
förenade med panträtt i bostadsrätten och att mäklaren därför inte hade någon
skyldighet att hantera dem. Vidare ansåg nämnden att mäklaren hade visat att han
hade överlämnat en objektsbeskrivning till köparen. Kravet avslogs.

FRN 120/20
Delbeslut, motsvarande en deldom enligt 17 kap. 4 § rättegångsbalken.
Mäklaren hade tillgodogjort sig ett högre belopp ur handpenningen än han hade rätt
till enligt det gällande uppdragsavtalet. Mäklaren rekommenderades att återbetala det
överskjutande beloppet till säljaren.

