FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND
BESLUT DEN 18 MARS 2021

DNR 103/20
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Anmälare
NN och YY
Motpart
Mäklaren
Ombud:
Försäkringsjuristen B.L.
Vad saken gäller
Skadestånd

___________________
BESLUT
Nämnden rekommenderar Mäklaren att betala 24 180 kr till NN och YY.

___________________
YRKANDE M.M.
NN och YY har begärt att Mäklaren ska betala 24 180 kr.
Mäklaren har motsatt sig att betala och inte godtagit något belopp som rimligt i
och för sig.
BAKGRUND M.M.
Den 11 mars 2020 köpte NN och YY (”makarna NN”) en bostadsrättslägenhet i
Förstad för 2 650 000 kr. Affären förmedlades av Mäklaren.

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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I objektsbeskrivningen angavs att bredband ingick i månadsavgiften, en uppgift
som senare visade sig vara felaktig.
Enligt makarna NN är Mäklaren ansvarig för den felaktiga uppgiften. Skadan har de
beräknat som bredbandskostnaden under fem år. Kostnaden första året var 299 kr
i månaden och för nästföljande fyra år 429 kr i månaden.
Nämnden kommer först att återge det som parterna har anfört. Under rubriken
”Nämndens bedömning” kommer nämnden att förklara varför den anser att Mäklaren är ersättningsskyldig.
VAD PARTERNA HAR ANFÖRT
Mäklaren
I första hand bestrids yrkandet på den grunden att hon inte uppsåtligen eller av
oaktsamhet har åsidosatt sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen.
I andra hand bestrids yrkandet på den grunden att det saknas orsakssamband mellan påstådd oaktsamhet och påstådd skada.
I tredje hand bestrids yrkandet om skadestånd på den grunden att makarna NN
inte har lidit någon skada.
Oaktsamhet
Vid upprättandet av objektsbeskrivningen skrev hon av misstag att kostnaden för
internet ingick i månadsavgiften. Därefter mejlade hon en länk till säljarna där de
kunde läsa och kontrollera utkastet till den text med fotografier som skulle ingå i
försäljningsannonsen och i objektsbeskrivningen. Säljarna hade vissa synpunkter
men påpekade inget om uppgiften om att internet ingick i månadsavgiften. Hon
anser att hon hade särskild anledning att utgå från att uppgifterna i objektsbeskrivningen var riktiga efter säljarnas korrekturläsning eftersom mannen i säljarparet
var bostadsrättsföreningens ordförande. Även om hon gjorde ett misstag när hon
upprättade objektsbeskrivningen, har säljarnas godkännande inneburit att det inte
finns någon skadeståndsgrundande oaktsamhet.
Orsakssamband
Makarna NN förevisades lägenheten genom en enskild visning. Dagen efter visningen lämnade de ett bud om 2 600 000 kr, vilket hon vidarebefordrade till säl-
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jarna. Efter hennes diskussion med säljarna lämnade de beskedet att de accepterade att sälja lägenheten till utgångspriset 2 650 000 kr. Om detta pris inte accepterades, skulle en allmän visning ske av lägenheten. Makarna NN informerades om
säljarnas inställning, varvid de omgående accepterade att köpa lägenheten för 2
650 000 kr.
Månadsavgiften för lägenheten uppgick till 7 424 kr. Månadskostnaden för internet är i jämförelse med månadsavgiften låg. Hon gör gällande att detta talar starkt
för att makarna NN hade köpt lägenheten till begärt pris även om de haft kännedom om att kostnaden för internet inte ingick i månadsavgiften. Det saknas således
orsakssamband mellan den felaktiga uppgiften i objektsbeskrivningen om internet
och påstådd skada.
Skada
Frågan om makarna NN har lidit någon skada ska bedömas utifrån om en korrekt
uppgift om att internet inte ingick i månadsavgiften hade påverkat marknadsvärdet på lägenheten.
Kostnaden för internet är i sammanhanget så pass låg att hon bedömer att marknadens värdering av lägenheten inte hade påverkats av vetskapen om att kostnaden för internet inte ingick i månadsavgiften. Hon gör således gällande att makarna
NN inte har lidit någon skada.
En jämförbar lägenhet i samma förening såldes i februari 2020 för 2 700 000 kr. I
likhet med den nu aktuella lägenheten ingick inte internet i månadsavgiften utan
abonnemang fick tecknas separat.
Makarna NN har i huvudsak tillagt följande:
De accepterar inte Mäklarens påstående att säljaren godkände objektsbeskrivningen då de inte ser detta i den ingivna mejlkorrespondensen. Ordet bredband
eller internet nämns inte i mejlkorrespondensen.
Mäklaren anser att det inte uppkommit någon skada som följd av misstaget i objektsbeskrivningen. Det är inte sant då det lett till en oförutsedd kostnad om cirka
4 000 – 5 000 kr per år. Värdet på bostaden är lägre på grund av att bredband inte
ingick i avgiften.
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Mäklaren har tillagt följande:
Hon upprättade ett utkast till objektsbeskrivning/annons som lades in i hennes datorsystem och var tillgängligt för säljaren genom ”Mina sidor” över internet. Säljaren uppmanades att logga in sig på ”Mina Sidor” för att korrekturläsa utkastet. Säljarens respons framgår av den mejlslinga som getts in i ärendet. Säljarna har av
naturliga skäl kommenterat det som de uppfattade vara felaktigt eller behövde
korrigeras/förtydligas. Av säljarnas mejl den 5 mars 2020 kl. 22.03 framgår att de
inte fann något ytterligare att lägga till/korrigera till objektsbeskrivningen/annonsen och angett ”Kör på detta… skicka upp den !!”. Därmed anser hon att säljarna
godkänt objektsbeskrivningen.
Av den objektsbeskrivningen över en annan lägenhet inom samma bostadsrättsförening som hon gett in – [gatuadress] – framgår på sidan 12, högra spalten att
föreningen har bredband via Telia, men att separat avtal behöver tecknas för internet. Det kan inte förstås på annat sätt än att föreningen har låtit dra fram bredbandsuppkoppling som sådan till respektive lägenhet men att bostadsrättshavarna
själva får teckna avtal för internetabonnemang om så önskas.
UTREDNINGEN
Nämnden har tagit del av diverse handlingar, bland det mejl från säljaren som Mäklaren har hänvisat till och där säljaren godkände en objektsbeskrivning.
NÄMNDENS BEDÖMNING
Om det har lämnats en felaktig uppgift i objektsbeskrivningen kan såväl säljare som
mäklare bli ansvariga gentemot köparen. Ansvaret ser dock olika ut.
Om säljaren känner till eller borde ha känt till vilka uppgifter som mäklaren lämnade i objektsbeskrivningen, har säljaren ett strikt ansvar för felaktigheter i dessa
uppgifter, jfr 18 § 2 st. köplagen. Strikt ansvar innebär att det inte spelar någon roll
om säljaren hade anledning att tro att uppgifterna var riktiga; säljaren blir ändå
ansvarig. En mäklare ansvarar däremot endast mot köparen om han lämnar felaktiga uppgifter med uppsåt eller av oaktsamhet, det vill säga om han insåg eller borde
ha insett att uppgifterna var felaktiga.
Bortsett från de uppgifter som en mäklare enligt 17 § fastighetsmäklarlagen själv
måste kontrollera, kan mäklaren normalt lita på de uppgifter som han får från säljaren. Mäklaren kan alltså normalt utan egen kontroll vidarebefordra säljarens
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uppgifter till köparen, se prop. 1983/84:16 s. 37 f., 58 och 67. Med andra ord: om
mäklaren i objektsbeskrivningen lämnar en uppgift som senare visar sig vara felaktig, undgår han eller hon i regel ansvar om det kan visas att det var säljaren som
lämnade den felaktiga uppgiften.
Motsvarande gäller för uppgifter som i och för sig inte kommer från säljaren, men
som säljaren har godkänt att de förs in i objektsbeskrivningen; även här undgår
mäklaren ofta ansvar. Omständigheterna i det enskilda fallet kan dock medföra att
ansvaret ändå bör falla på mäklaren.
Oaktsamhet
Nämnden har kommit fram till att Mäklaren agerade oaktsamt. Skälen för det är
följande.
Parterna är överens om att objektsbeskrivningen innehöll en felaktig uppgift om
att internet ingick i månadsavgiften.
Mäklaren har uppgett att säljaren godkände objektsbeskrivningen. Makarna NN
har förklarat att de inte godtar den uppgiften. Det är Mäklaren som har bevisbördan för sitt påstående.
Genom det ingivna mejlet från säljarna har Mäklaren visserligen visat att säljarna
(efter diverse korrigeringar som saknar betydelse i detta sammanhang) godkände
ett förslag till objektsbeskrivning. Mot makarna NN:s förnekande har hon dock inte
visat att den objektsbeskrivning som säljarna godkände innehöll den felaktiga uppgiften att internet ingick i månadsavgiften; innehållet i den godkända objektsbeskrivningen framgår endast delvis av mejlet. Redan av det skälet får det anses utrett att hon agerade oaktsamt, jfr FRN 37/17.
Skada och orsakssamband
Mäklaren har inte invänt mot makarna NN:s uppgift om att kostnaden för internet
uppgår till 299 kr i månaden under det första året och därefter till 429 kr i månaden. Nämnden lägger därför dessa uppgifter till grund för bedömningen.
I enlighet med nämndens praxis bör skadan beräknas som den ökade månadskostnaden under fem år. Beloppet uppgår till de begärda 24 180 kr.
_________________________
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På nämndens vägnar:

_____________________
Magnus Melin

INFORMATION
I beslutet har deltagit: jur kand Magnus Melin, ordf, Ulf Stenberg, Villaägarnas Riksförbund, Maria Wiezell, Sveriges Konsumenter, Cecilia Collin, Konsumentvägledarnas förening, Björn Willborg, fastighetsmäklare, Per Isberg, fastighetsmäklare och Guy Wallster,
fastighetsmäklare. 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.

