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Det är ytan som räknas – i
tusenlappar
Hälften av landets alla lägenheter kan
ha fel uppgifter om hur stora de är. I
bland kan flera kvadratmeter skilja
mellan påstådd och faktisk yta - och det
är kvadratmeter som är guld värda.
Peter Alestig
Publicerad 2013-03-23
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En ynka kvadratmeter. Det var vad som
skilde när Henrik Widlund skulle sälja sin
lägenhet vid Vanadisplan i Stockholm. En yta
mindre än ett vanligt badkar - men som är
värd över 60 000 kronor.
Problemet för Henrik Widlund är att
differensen var åt fel håll. När han köpte sin
lägenhet, var den enligt beskrivningen 47
kvm stor. När han skulle sälja den visade den
sig vara en kvadratmeter mindre.
– Min första reaktion var att jag kände mig
lurad. Bostadsmarknaden i Stockholm är
extremt fokuserad på kvadratmeter. När man
pratar pris, pratar man alltid per kvadrat.
Sedan började tankarna gå kring, vem har
egentligen ansvaret för detta?
Henrik Widlund är långt ifrån ensam.
Uppskattningsvis har så mycket som
varannan lägenhet i landet - och förmodligen
en ännu större andel i Stockholmsområdet felaktiga uppgifter om hur stora de är. I
extrema fall har lägenheter visat sig vara 20
procent större än vad som tidigare varit den
officiella uppgiften. Att det skiljer mellan två
och fyra kvadrat är långt ifrån ovanligt. Och
med tanke på att varje kvadratmeter i
Stockholms innerstad är värd tiotusentals
kronor, är det inte märkligt att intresset för
att mäta sin lägenhet har ökat i ett rasande
tempo de senaste åren.

– Det har exploderat, vi har säkert tio gånger
fler uppdrag i dag än för tio år sedan.
Medvetenheten om att varje kvadratmeter är
värdefull är jättestor i dag, säger Magnus
Gramstrup-Christensen, som driver företaget
Svensk Areamätning, som mäter runt 400
bostäder om året i Stockholm.
Framför allt i Stockholm har mätningar av
lägenheter som säljs nästan blivit legio. Men
i takt med att bostadspriserna trissas upp i de
andra större städerna i landet har kampen
om kvadratmetrarna ökat även här, särskilt
på mindre lägenheter i attraktiva områden.
Orsakerna till de felaktiga areauppgifterna
kan variera, men de flesta har ett intimt
samband med vem som har ägt fastigheten
tidigare - och varför. Om fastigheten varit ett
hyreshus tidigare kan hyresvärden ha
överdrivit storleken för att kunna ta ut mer i
hyra. I andra fall kan det handla om
underdrifter för att ägaren har velat betala
mindre i fastighetsskatt. Ytterligare en
förklaring är helt enkelt nya mätregler. Så
sent som för fyra år sedan förändrades också
standarden för hur man mäter boyta, till
exempel avseende vad som räknas som
boarea och biarea.
Men den vanligaste förklaringen är
förmodligen att ett par kvadratmeter hit eller
dit helt enkelt inte har spelat så stor roll
tidigare. Det gör att man till exempel inte har
tagit hänsyn till att väggar har försvunnit när
man slagit samman lägenheter, eller att
lägenheter högre upp i äldre fastigheter av
byggnadstekniska skäl ofta har tunnare
ytterväggar än de längre ner och därmed ofta
är större.
Vanligast är att säljare mäter upp sin bostad.
Och det är inte undra på - en lägenhet som
visar sig vara ett par kvadratmeter större,
kan i slutändan inbringa tiotusentals kronor
mer, berättar Magnus GramstrupChristensen.

Vad kan man göra om man misstänker
att ens bostad har felaktiga uppgifter
om storleken?
– Svensk Areamätning har tillsammans med
Swedish Standard Institute tagit fram en
broschyr om hur man mäter sin bostad som
man kan utgå ifrån. Om du provmäter efter
den och sedan ser att ytan inte stämmer, då
kan det vara läge att vända sig till en
diplomerad areamätare för att få ett
dokument som visar bostadens verkliga area.
Och om man, som Henrik Widlund, som
köpare upptäcker att bostaden är mindre än
vad som uppgetts, finns också hopp om att få
ersättning. Enligt
Fastighetsmäklarinspektionen kan en köpare
ha rätt till prisavdrag om säljaren har lämnat
en felaktig uppgift om bostadens storlek.
Även mäklaren kan bli skyldig att betala
skadestånd, om det slås fast att han eller hon
borde ha misstänkt att den uppgivna ytan var
felaktig.
I Henrik Widlunds fall begärde mäklaren
in uppgiften om lägenhetens yta från
bostadsrättföreningen, men valde i
objektsbeskrivningen att gå på säljarens
uppgift om att lägenheten var en
kvadratmeter större. Någon ersättning har
Henrik Widlund ännu inte sett till, men
under våren prövas fallet av
Fastighetsmäklarnas reklamationsnämnd.
– Min förhoppning är att mäklaren tar
ansvar för det fel som har begåtts, oavsett om
det var avsiktligt eller inte, och kompenserar
mig för den förlorade kvadratmetern. Och i
framtiden kommer jag att vara betydligt
noggrannare i kontrollen av boytan, säger
Henrik Widlund.
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Utmaningarna för flygbranschen

Norwegians extra
bolagsstämma "sista
utvägen"
Det akut krisdrabbade flygbolaget
Norweigan dansar farligt nära randen
till konkursens avgrundsdjup.
Nu vill bolagets ledning att aktieägarna
ska säga ja till en ny räddningsplan som
har förhandlats fram.
TT
Publicerad 10:35
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Den norska flygbolaget Norwegian är i akut
ekonomisk kris.Foto: Johan Nilsson/TT

Förhandlingarna har pågått i flera dagar. Nu
ber vd:n Jacob Schram företagets aktieägare
att i en extra bolagsstämma på måndagen
säga ja till ledningens räddningsplan, annars
hotar konkurs.
– De har kniven mot strupen. Om det röstas
nej till ledningens förslag på bolagsstämman
finns det inte många alternativ kvar, säger
Espen Andersen vid Handelshögskolan BI i
Oslo.
Om räddningsplanen godtas har Schram
som mål att få del av det statliga
räddningspaketet på 2,7 miljarder norska
kronor i mitten av maj. Med tillgång till
krislånen anser Schram att det går att hålla
företaget flytande under hela 2020.
Norwegians ledningen har under den senaste
veckan förhandlat med långivarna och de 24
bolag som hyr ut flygplan till koncernen för
att få tillräckligt stöd för planen.
Långivarna sitter på obligationer utgivna av
Norwegian på motsvarande 1,2 miljarder
dollar. Norwegian erbjöd först långivarna
41,7 procent av aktierna som ersättning för
dessa lån.
Redan i torsdags skulle långivarna ha tagit
ställning till förslaget. Men förhandlingarna
drog ut på tiden och Norwegian kom med ett
nytt, mer generöst bud.

Det som Jacob Schram kallade för "det sista
erbjudandet" gick ut på att hälften av
skulderna samt 80 procent av ett så kallat
konvertibelt obligationslån värt 150 miljoner
dollar ska kvittas mot aktierna. Dessutom
slängdes intäkterna från försäljningen av de
mest lukrativa avgångarna på Gatwick i
London in som pant.
På fredagen uppgav Norwegian att de fått
"robust" stöd från tre av fyra grupper
långivare. Men förslaget fick 62 procent stöd
från sista gruppen av obligationsinnehavare,
vilket inte räcker eftersom två tredjedels
majoritet krävs.
Därför fortsatte förhandlingarna även under
helgen.
Hela flyg- och resebranschen påverkas hårt
av de restriktioner som infördes för att
bromsa spridningen av coronaviruset, men
Norwegian var redan tidigare i en mycket
svår ekonomisk situation.
Om aktieägarna säger nej ser Andersen tre
möjligheter: att andra stora aktörer
investerar, att det blir ett konkursförfarande
eller att norska staten räddar Norwegian –
vilket han tror är högst osannolikt.
Inte heller flyganalytikern Hans Jørgen
Elnæs tror att staten går in. Nu hänger det på
den extra bolagsstämman, säger han.
– Det här är den sista utvägen.
Norwegians fyra bemanningsbolag i Sverige
och Danmark, med totalt 4 700 piloter och
kabinanställda, ansökte för drygt en vecka
sedan om konkurs.
Vid en konkurs för hela koncernen kan Norge
hamna i ett läge där SAS får något som liknar
en monopolsituation på den norska
marknaden, som när SAS köpte
konkurrenten Braathens 2004.
– Jag tror att den nordiska marknaden
behöver Norwegian för att hålla SAS i schack
och hoppas att de får det, säger Espen
Andersen.
Fakta: Europas tredje största
lågprisflygbolag
Flygbolaget Norwegian har på några
år byggts upp till Europas tredje
största lågprisflygbolag. Men de
senaste åren har präglats av stora
finansiella problem till följd av
g LÄS MER
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Coronavirusets inverkan på ekonomin

Krisexpert: Dolda skulder
till Kina kommer avgöra

Carmen Reinhart på Harvard Kennedy School är
professor i det internationella finanssystemet. Foto:
Magnus Hjalmarson Neideman

Vi kommer alla få ärr av
coronapandemin. Det säger
Harvardprofessorn Carmen Reinhart
som är pessimist och liknar
utvecklingen vid depressionen på 30talet.
Therese Larsson Hultin
Uppdaterad 08:01
Publicerad 06:45

Carmen Reinhart är inte direkt glad över
att ha fått rätt.
– Om jag var orolig tidigare, så kan du ju
föreställa dig hur jag känner nu. Det här
drabbar oss alla och vi kommer alla att få ärr
av coronapandemin på ett eller annat sätt,
säger Carmen Reinhart på videolänk från
hemmet i Boston.
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Coronaviruset i Sverige

”Folkhälsomyndigheten
styr inte Sverige”
SVERIGE  2 tim Beslut för att minska

smittspridningen försenades…

”Ett jätteviktigt
verktyg för att se
immunitetsnivå”
VÄRLDEN  3 tim Det är omöjligt att

smittas en…

Lärare och elever jobbar ihop på
äldreboenden
SVERIGE  2 tim

7 av 10 har förtroende för Tegnell
i undersökning
SVERIGE  Igår 20:58
Läget i Sverige

Läget i världen

Viktigaste nyheterna

Läs mer om Coronaviruset i Sverige 

Coronaviruset och vardagen

Trots krisen – målet
är att Bragdguldet
deles ut även i år
SPORT  28 min Anders Lindblad:

Svenska Dagbladets bragdguld har
delats ut…

Förbundskaptenen:
Det är ett förlorat
halvår
SPORT  3 tim För den ena kommer

känslostormen timmarna…
Läs mer om Coronaviruset och vardagen 

Svensk syn på äldre sticker
ut – inte bara i pandemin
KULTUR  2 tim Svenskarna är fjärde sämst i världen

…
Harrisons historia

När börjar heroin
rekommenderas mot
covid-19?
KULTUR  55 min Dick Harrison:

Bastubad, böner och injektioner
med handsprit.…

Hitlers sista fredliga
annektering
KULTUR  Igår 10:45 Hitlers

annektering av Memelområdet
grundade sig…
Läs mer om Harrisons historia 

Senaste nytt

Skynda ut – tiden mellan hägg och syren
är här SVERIGE  5 min
75 år sedan det danska traumat var över
VÄRLDEN  17 min

Fler förgiftningar på grund av virustvätt
VÄRLDEN  21 min

Trots krisen – målet är att Bragdguldet deles ut
även i år KRÖNIKA  28 min

