Fastighetsmäklarnämndens nyhetsbrev den 22 december 2011
Jul, jul strålande jul – först dock årets sista nyhetsbrev.
I detta nyhetsbrev vill vi berätta om ett antal nya uttalanden, kommande
informationsträffar med Skatteverket, att fler översättningar till
engelska nu är klara, att FMN kommer att synas på Hemnet under
juldagarna samt kort om senaste mötet i Disciplinnämnden.
Nya uttalanden
Nu finns sex nya uttalanden från Disciplinnämndens sammanträden. Från
augusti finns uttalande om ”Mäklarens informationsplikt gällande
försäkringserbjudande”. Från septembersammanträdet finns två
uttalanden – ”Påbörjande av marknadsföringsåtgärder innan
uppdragsavtal undertecknats” och ”Mäklares närvaro vid utförande av
förmedlingsuppdraget”. Från oktober är det ”Utformning av låneklausul”
samt två uttalanden från novembersammanträdet - ”Förmedlingsuppdraget när mäklarens anställning upphör” och ”Uppgift i
marknadsföringen om vem som är ansvarig mäklare”. Läs dessa på
www.fastighetsmaklarnamnden.se/uttalanden/2011.
Lag och förordning på engelska
Fastighetsmäklarlagen (2011:666) och fastighetsmäklarförordningen
(2011:668) finns nu på engelska. Du hittar dessa på de ”engelska sidorna”
– www.fastighetsmaklarnamnden.se/eu_ees/law
Informationsträffar med Skatteverket
Skatteverket genomför i början av år 2012 ett antal informationsträffar
för fastighetsmäklare. Det handlar bland annat om hur försäljningar av
privatbostäder ska redovisas till skattemyndigheten. Vid några tillfällen
kommer även Fastighetsmäklarnämnden att vara på plats och informera
om god fastighetsmäklarsed och penningtvättslagen.
Vi finns på plats i Uppsala (23/1), Stockholm 24/1), Linköping (1/2),
Karlstad 7/2), Göteborg (8/2) och Malmö (9/2)
Du kan läsa mer om innehållet och hur du anmäler dig på
www.fastighetsmaklarnamnden.se/omfmn/aktiviteter.
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FMN på Hemnet
Under juldagarna kommer FMN att synas på Hemnet med två banners
som säger ”Här får du vägledning om vad du bör tänka på innan du
genomför en bostadsaffär” samt ”Faktablad för konsumenter – här kan
du även söka i fastighetsmäklarregistret”. I båda fallen leder länken till
FMN:s webbplats och sidan med faktablad för konsumenter. Ett bra sätt
att nå ut till konsumenter som är i färd med att byta bostad. Ger dem
möjlighet att läsa på om fastighetsmäklartjänsten och vem som ansvarar
för vad i en bostadsaffär. Bidrar i sin tur till att FMN:s vision ”Trygga
spekulanter och nöjda parter” nås.
Senaste sammanträdet i Disciplinnämnden
På Disciplinnämndens sammanträde i december behandlades 14 ärenden.
I nio ärenden beslutades om varning, i ett ärende om avregistrering och
resterande avskrevs. De ärenden som resulterade i varning handlade om
1. redovisning av bud – ej redovisat samtliga bud på internet
2. krav på samtycke i samband med marknadsföring – ej inhämtat
samtycke för användning av fotografier från tidigare
förmedlingsuppdrag
3. vilseledande marknadsföring och användning av uppgifter utan
samtycke – ej inhämtat samtycke från säljare och köpare före
utdelning av s.k. ”efterlappar” samt hänvisning till överlåtelse av
objektet vid egen marknadsföring trots att mäklaren ej medverkat
4. uppgifter i objektsbeskrivning – felaktig uppgift om vem som är
lagfaren ägare
5. uppgifter i objektsbeskrivning – två felaktiga uppgifter om servitut
6. lockpris – marknadsfört objekt med utgångspris som underskridit
tidigare bud och bedömt marknadsvärde
7. kontraktsvillkor – medverkat till en besiktningsklausul som är oklar i
sin utformning och saknar förutsättningar att fungera i praktiken
8. id-kontroll – ej kopierat id-handlingar avseende säljare och köpare
eller bevarat kopior, ej heller notering om datum för genomförd idkontroll.
9. upplysningsplikt – inte informerat spekulanter om tidigare
vattenskada i bostadsrätt
En riktigt God Jul och Gott Nytt År
Önskar
Thomas Carter, informatör Fastighetsmäklarnämnden
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