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Advokaten Agneta
Agneta Gustafsson är advokat vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad
förklarar hon varannan vecka juridiska ord och begrepp samt svarar
på läsarnas frågor om juridik, främst om avtalsrätt och bostadsköp.

Om köp vid auktion

Årets julsmaker
Varje år inför julen dyker det upp i affärerna: julgoet.
Numera inte bara glögg och pepparkakor utan också godis,
snacks, läsk och annat, med smaker som ska associera till
jul och vinter. Bil & Bostad testar med start denna vecka
årets nyheter.
POLKABOLL
Delicato

JULESKUM BLÅBÄR
Cloea

De sedvanliga
Delicatobollarna har
i år fått sällskap av
polkabollar, det vill säga
chokladbollar med pepparmintströssel. Mint- och polkagrissmak kan lätt
ta över, men här hålls nivån på en rimlig
och bra nivå. Skalet med strössel är ordentligt krispigt och helheten lyckad.

Efter smaker som polka,
pepparkaka och kola är det
dags för Juleskum att i år ha
smak av blåbär, och det visar
sig vara den kanske bästa
årssmaken hittills. Det luktar
och smakar blåbärsglass snarare än blåbär –
men inget fel med det, utan det är precis rätt
avvägt och passar skumformatet utmärkt.

PLOPP JULESKUM
Cloea

KARL FAZER PEPPARKAKA
Fazer

Även Cloettas
Plopp-mjölkchoklad
kommer i år i en
julvariant. Den heter
och ska smaka Juleskum, men det väntar
inget skumgodis i chokladen utan där
finns istället en ganska fast, rödaktig sörja.
Smaktestarna var oense om denna – någon
tyckte den var jättedålig medan någon
annan tyckte att den mest smakade vanlig
mjölkchoklad.

Debatten rasar
huruvida det är Marabous eller Fazers
mjölkchoklad som är
godast. Vad gäller pepparkaksvarianterna
är smaktestarna dock överens. Karl Fazer
Pepparkaka är förvisso riktigt bra med
trevligt krisp och god choklad, men också
något blekare i smakerna jämfört med
konkurrenten.

TOMTEKVARG
Lindahls

PROPUD MILKSHAKE MINT
CHOCOLATE
Njie

Denna kvarg i julvariant
är rosa och med smak
av jordgubb och vanilj.
Jordgubb känns kanske
inte som den juligaste av
smaker, men det smakar helt okej
och ej heller är den särskilt söt.

”En härlig, krämig milkshake med
mintchokladsmak!” Reklamsnacket stämmer, typ. Vi skulle kanske
inte gå så långt som ”härlig”, men
”trevlig” funkar. Helt enkelt en
rätt så behaglig laktosfri proteinshake med mintchokladsmak.

NOCCO SKUM TOMTE &
SKUM NISSE
Nocco

CLEAN RSCUED VINTERCOLA
Cleandrink

Nocco har i år två julsmaker
av sina funktionsdrycker ute,
Skum tomte och Skum Nisse.
Båda är rosa i färgen och båda
smakar, måste vi säga, rätt så illa. Problemet är att ingen av dem har någon annan
smak än surt och beskt. Att Nissen ska
smaka smultron märks till exempel inte av.

Cleandrink skryter med att
deras drycker, som denna Vintercola, innehåller räddad frukt
– i detta fall äpplen. Colasmaken är diskret men det smakar
överlag ganska trevligt och med
viss varm vinterkänsla, kanske
för att drycken även innehåller
kanel och andra kryddor.

Hej Agneta!
Jag handlar ofta på auktioner, såväl vid
traditionella klubbslagauktioner som
auktioner på nätet, till exempel Tradera. En
ny företeelse är auktioner i olika köp- och
säljgrupper på Facebook, där en vara säljs
till högstbjudande. Oftast uppger säljaren
en sluttid för auktionen. Ibland inkommer
dock bud efter auktionens sluttid, då har
det hänt att säljaren inte sålt varan till den
personen som hade det högsta budet vid
auktionens sluttid, utan istället till personen som lämnat det högsta budet, trots att
budet lämnats efter den av säljaren angivna
sluttiden för auktionen.
Jag har följande frågor. För det första
kan en säljare välja att inte sälja en vara
till den som lämnat det högsta budet vid
auktionens sluttid? För det andra kan en
säljare ensidigt välja att ändra villkoren för
auktionen, till exempel auktionens sluttid,
om säljaren inte är nöjd med det högsta
budet? För det tredje är det någon skillnad
på vad som gäller vid en traditionell klubbslagauktion och vid en nätauktion?
Med vänlig hälsning,
Charlotta

Hej,
Tack för din fråga, som min kollega advokaten Josef Angerbjörn biträtt mig med att
besvara. Din fråga gäller i huvudsak när
ett avtal mellan säljaren som bjuder ut en
vara på auktion och budgivaren ska anses
ha träffats.
Huvudregeln är att ett avtal ingås genom
att A lämnar ett anbud och B lämnar en accept. Detta kan förenklat illustreras med att
Ann erbjuder Bo att köpa en vara för 100
kr och Bo accepterar erbjudandet att köpa
varan för 100 kr, då har Ann och Bo ingått
ett köpeavtal.

När klockslaget
passerats föreligger
ett avtal, om inte auktionsvillkoren eller andra
omständigheter medför
en annan bedömning.
Vid auktioner är det den som anordnar
auktionen som har frihet att bestämma vilka
avtalsvillkor som ska gälla för köp vid auktionen. De särskilda villkoren för auktionen
kan således ha betydelse för frågan om och
när ett avtal har ingåtts. På samma sätt kan
en sedvänja för ett visst auktionsförfarande
ha betydelse för frågan när avtal anses
träffat. Om inte annat reglerats i villkoren
för auktionen och det inte heller föreligger
någon sedvänja gäller följande.
För traditionella klubbslagsauktioner
är den etablerade uppfattningen i den
juridiska litteraturen att, om inte annat
framgår av auktionsvillkoren, säljaren har
en fri prövningsrätt och att avtal kommer
till stånd i och med klubbslaget.
Med fri prövningsrätt menas att den
som bjuder ut en vara har rätt att fram till
klubbslaget avbryta förfarandet eller ändra
villkoren för auktionen. Detta innebär i
exemplet ovan att budgivaren Bo, som
genom sitt bud lämnar ett anbud, till säl-

jaren Ann och genom klubbslaget lämnar
auktionsförrättaren Anns accept till Bos
anbud, varigenom ett avtal ingås. Fram till
klubbslaget står det dock Ann fritt att välja
att förkasta eller anta anbudet.
En nätauktion skiljer sig mot en klubbslagsauktion bland annat på så sätt att
något klubbslag inte förekommer. För
klubbslagsauktioner gäller som ovan redovisats att säljaren lämnar sin accept genom
klubbslaget. Frågan är då vad som gäller
vid en nätauktion där något klubbslag inte
förekommer?
När det gäller nätauktioner som avslutas
vid en viss angiven tidpunkt har Högsta
domstolen i ett avgörande från 2016 uttalat att huvudregeln är att klockslaget har
samma funktion som ett klubbslag i förhållande till det högsta budet. När klockslaget
passerats föreligger ett avtal, om inte auktionsvillkoren eller andra omständigheter
medför en annan bedömning. Rättsfallet
avsåg en auktion av ett skåp i en Facebookgrupp där det i anslutning till annonsen
angavs att sluttiden var kl. 15:00 och
senare, av misstag, kl. 16:00. Frågan i målet
var om ett bindande avtal uppstått mellan
budgivaren vars bud inkommit kl. 15:00
och säljaren. Eftersom det var klarlagt att
den senare angivna tiden angivits av misstag, samt att det inte kunde förväntas att
alla budgivare hade läst varje kommentar
i tråden och noterat den ändrade sluttiden,
ansåg Högsta domstolen i det fallet att
avtal hade träffats vid sluttiden kl. 15:00.
Det bör dock noteras att det står säljaren
fritt att fram till den angivna sluttiden
använda sin fria prövningsrätt. Exempelvis
kan säljaren, fram till den angivna sluttiden, skjuta fram auktionens sluttid eller bestämma att bud som lämnas efter passerad
sluttid, men inom ett visst kortare tidsintervall från senast avgivna bud, beaktas. Har
säljaren inte innan auktionens sluttid ändrat villkoren för försäljningen har ett avtal
ingåtts med budgivaren med det högsta
budet. Säljaren är då bunden av avtalet och
kan då inte, utan att begå ett avtalsbrott,
sälja till någon som efter auktionens sluttid
lämnat ett högre bud.
Sammanfattningsvis är svaren på dina
frågor att säljaren fram till klubban faller
eller klockslaget inträffar kan avbryta
eller ändra villkoren samt att klockslaget
ersätter klubbslaget vid nätauktioner. Det
bör poängteras att det vid bedömningen
i frågan om avtalsbundenhet måste tas
hänsyn till förhållandena vid den enskilda
auktionen, det vill säga både
villkoren och parternas
agerande.
Jag avslutar veckans
artikel med ett citat
från den brasilianske författaren
Paulo Coelho.
”Inget i världen
är fullständigt fel.
Till och med en
klocka som står
stilla går rätt två
gånger om dagen.”
AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,
Advokatbyrån Nywa

Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal,
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.
Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

