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Förordning
om ändring i fastighetsmäklarförordningen
(1995:1028);

Utkom från trycket
den 27 juni 2003

utfärdad den 12 juni 2003.
Regeringen föreskriver att 1, 9 och 11 §§ fastighetsmäklarförordningen
(1995:1028) skall ha följande lydelse.
1 § Den som vill bli registrerad som fastighetsmäklare skall ansöka om det
skriftligen hos Fastighetsmäklarnämnden.
Ansökningen skall innehålla uppgift om sökandens namn, personnummer,
adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, den firma som sökanden avser att driva sin verksamhet under.
Av ansökningen skall framgå om registrering söks för förmedling av
samtliga förmedlingsobjekt som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen
(1995:400), fullständig registrering, eller för förmedling av enbart hyresrätter, registrering för hyresförmedlare.
Om sökanden skall bedriva förmedlingsverksamhet som anställd, skall arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer anges. Är arbetsgivaren en
juridisk person, skall dessutom organisationsnummer anges.
9 § Den utbildning som avses i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen
(1995:400) skall omfatta fastighetsförmedling, civilrätt med fastighetsrätt,
skatterätt, ekonomi samt byggnads- och värderingsteknik.
Första stycket gäller inte fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter. För dem skall den utbildning som avses i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen omfatta handledd praktik hos en registrerad fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter avseende bostadslägenheter.
Fastighetsmäklarnämnden får i särskilt fall medge undantag från vad som
anges i första och andra styckena.
Fastighetsmäklarnämnden får meddela närmare föreskrifter om utbildningens innehåll och omfattning.
11 § Försäkring enligt 6 § första stycket 2 fastighetsmäklarlagen
(1995:400) skall tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva
försäkringsrörelse i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller i ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete
(OECD). Fastighetsmäklarnämnden får i enskilda fall medge att försäkringen tecknas hos en annan försäkringsgivare, om denne är underkastad
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motsvarande krav på sundhet, soliditet och tillsyn som gäller för svenska
försäkringsbolag.
Försäkringsvillkoren skall innebära att
1. försäkringen för varje skadefall täcker skadeståndsskyldighet intill
1 500 000 kronor för fastighetsmäklare som förmedlar samtliga förmedlingsobjekt som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (1995:400) och intill
150 000 kronor för fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter,
2. försäkringsskyddet gäller för skador som har orsakats under den tid då
försäkringen varit i kraft,
3. ersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk,
4. försäkringsskyddet kan upphöra tidigast en månad efter det att Fastighetsmäklarnämnden har underrättats om upphörandet, och
5. försäkringsskyddet i övrigt är tillfredsställande i de avseenden som är
av betydelse för den skadelidandes rätt.
Fastighetsmäklarnämnden får medge undantag från andra stycket 2, om
ett godtagbart skydd kan uppnås på annat sätt.
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)
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