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Sammendrag: Saken gjaldt klage over avgjørelse om strykning av produkt. Klager gjorde 
gjeldende at styringstallet burde vært justert slik at det tok høyde for produkter med 
sesongmessig variasjon i salget, at et konkurrerende produkt hadde uriktig hylleplassering og 
at dette produktet uriktig var klassifisert som Fruktvin eller aromatisert vinbasert drikk. 
Klagen førte ikke frem. Fastsettelse av styringstall hørte under Vinmonopolets skjønn, og det 
var ikke grunnlag for å sette til side skjønnsutøvelsen som usaklig eller åpenbart urimelig. 
Det var heller ikke grunnlag for å sette til side salgsmålingen fordi det konkurrerende 
produktet i noen utsalg hadde vært plassert sammen med musserende vin.  

 

Sak nr. 3/2021, lnr. KVIN-2022-1 
Klage fra Engelstad Spirits AS  

over avgjørelse om strykning av produkt fra basisutvalget 
  

Den 15. februar 2022 ble det holdt møte i Nemnd for prøving av AS Vinmonopolets 
beslutninger om innkjøp mv. Deltakere var leder i Arbeidsretten Tron Løkken Sundet (leder), 
advokat Marianne Hammer, advokat Hilde J. Mjønes Nielsen og fagdirektør Odd Anders 
Nilsen. 

*** 

Artikkel nr. 4143502 Mickey Finn Cracking Irish Apple ble lansert i bestillingsutvalget 
2. november 2002. Produktet ble overført til basisutvalget 3. september 2007. Artikkelen ble 
målt og vurdert på ordinær måte i måleperioden 3. juli 2020–31. desember 2020. I 
måleperioden solgte artikkelen 2 310 liter og ble rangert som nummer 13 i produktgruppen 
Fruktvin eller aromatisert vinbasert drikk, prissegment 1, som har styringstallet 12. Artikkelen 
rangert som nummer 12 solgte 3 684,75 liter. Et annet konkurrerende produkt, Blue Nun Gold 
Edition, solgte 5886 liter. 

Engelstad Spirits AS ble 20. januar 2021 meddelt at artikkelen var rangert utenfor det fastsatte 
styringstallet og ville bli strøket.  

Engelstad Spirits AS har 9. februar 2021 klaget på avgjørelsen. Klagen er rettidig. Partene har 
etter oppfølgningsspørsmål fra nemnda inngitt ytterligere kommentarer og opplysninger i 
saken.  

Klagerens hovedanførsler: 

Styringstallet for produktgruppen skulle vært justert fordi gruppen inneholder 
sesongprodukter. Styringstallet for gruppen virker tilnærmet statisk og har stort sett variert 
mellom 10 og 12 produkter, med unntak av to perioder da det var på 9 og 13. Det gjøres 
minimale forsøk på å skjerme produkter som har «normalt» salgsforløp, for eksempel ved å 
utvide styringstallet for å fange opp salget til gløgg i desember. 

Strykningen av Mickey Finn Cracking Irish Apple må oppheves fordi det konkurrerende 
produktet Blue Nun Gold Edition har fortrengt klagers produkt på en urettferdig og ulovlig 
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måte. Denne feilen hefter også ved strykningen i august 2020 av klagers produkt artikkel nr. 
4349902 Mickey Finn Raucous Raspberry.  

Blue Nun Gold Edition har vært feilplassert blant musserende vin i mange butikker. Dette har 
hatt en positiv virkning på salget av produktet. Mange butikker har ikke fysisk flyttet 
produktet til riktig hylle og plassering sammen med konkurrerende produkter i samme gruppe. 
Dette har hatt innvirkning på både salget og overføringen den oppnådde i juni 2020.  

Det er andre eksempler på at feilplassering kan påvirke salget. Produktet 3420501 Fresita ble 
for eksempel først lansert som musserende vin, men måtte senere bytte til aromatisert vin. 
Mange butikker brukte lang tid på å flytte det til korrekt hylle. Lenge stod derfor Fresita 
plassert blant musserende viner. Det samme har skjedd for Blue Nun Gold Edition ved at det i 
mange butikker fortsatt står plassert blant musserende viner. Produktene som står 
«feilplassert» fører til at konkurransen blir urettferdig. Hele hensikten med inndelingen i 
rangeringsrapporten er blant annet at produkter skal konkurrere med like produkter. Gjør det 
ikke det så blir det en utilsiktet forskjellsbehandling. Produkt nr. 5910401 O'Mara's Irish 
Country Cream. Den skal plasseres i hyllen for «Fruktvin eller aromatisert vinbasert drikk», 
men står ofte plassert sammen med kremlikørene. Denne får fordelen av å stå sammen med 
populære produkter som Baileys, men siden O’Mara er vinbasert, får den også lavere pris på 
hylleforkanten i forhold til produkter med spritavgifter. 274201 Baileys Original Irish Cream 
koster kr 249,90, mens O'Mara koster kr 169,90.  

Blue Nun Gold Edition er tilsatt bladgull, og er et ulovlig produkt. Tilsetning av bladgull er 
ikke tillatt for produkter som skal klassifiseres som musserende vin. Produktet kan heller ikke 
plasseres i kategorien Fruktvin eller aromatisert vinbasert drikk. Bladgull er ikke å regne som 
et aromat. Tilsetning av bladgull oppfyller ikke kravet om at produktet skal være aromatisert 
drikk.  

Vinmonopolets hovedanførsler: 

Forvaltning av sortimentet, herunder inndeling av produktgrupper og prissegmenter samt 
fastsetting av styringstall, hører under Vinmonopolets forretningsmessige skjønn som i 
utgangspunktet ikke kan prøves av nemnda.  

Etter forskrift om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv. (innkjøpsforskriften) § 2-2 skal 
Vinmonopolet fastsette produktgruppens antall, størrelse og målegrunnlag ut fra hensynet til 
markedstilpasning, effektiv konkurranse og størrelsen på basisutvalget. Styringstall er et 
resultat av sammensatte vurderinger basert på blant annet endringer i salgspris, sukkerinnhold 
og markedsutvikling i hver enkelt produktgruppe, innslagspunktene for de ulike 
prissegmentene og det samlede bildet med alle prissegmentene sett opp mot det totale 
styringstallet for basisutvalget. Enkeltartikler er ikke styrende for fastsettingen av styringstall. 
Den konkrete avveiningen av disse hensynene hører under Vinmonopolets forretningsmessige 
skjønn. Vinmonopolets fastsetting av styringstall i den konkrete saken er innenfor forskriftens 
rammer, bygger på korrekt faktum og det er ikke tatt utenforliggende eller usaklige hensyn.  
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Enkeltstående egenskaper ved et produkt er å anse som et utenforliggende forhold og kan 
dermed ikke tillegges vekt i justeringen av styringstall. Det er behov, utvikling og 
innslagspunkt som er styrende for justeringen av styringstall. Vinmonopolet vurderer samtlige 
produktgrupper og prissegmenter etter de samme objektive kriterier og er på den måten 
likebehandlende i sin utøvelse av det forretningsmessige skjønn 

Vareplassering («spacing») er undergitt Vinmonopolets forretningsmessige skjønn. 
Vinmonopolets vareplassering i butikk er basert på etablerte prinsipper, som bl.a. bygger på at 
produkter som konkurrerer med hverandre i samme produktgruppe skal ha tilnærmet lik 
plassering i butikk og at vareplasseringen skal gjøre det enkelt og praktisk for kunden å finne 
frem til det eller de produktene de ser etter. Det er ikke et absolutt krav at produkter som 
konkurrerer med hverandre i rangeringsrapporten, skal stå ved siden av hverandre.  
Vinmonopolet har heller ikke et fastsatt regelverk for vareplassering. Vareplassering vil 
kunne variere fra butikk til butikk, bl.a. avhengig av butikkens størrelse og sortiment og 
etterspørsel. Det er ønskelig at konkurrerende produkter plasseres i nærheten av hverandre, 
men det kan altså forekomme variasjoner fra butikk til butikk. 

Felles for alle produkter i basisutvalget er at de er tilgjengelige i samtlige kategori 6-butikker, 
og konkurrerer med hverandre på like vilkår. 

EU-retten krever at musserende vin kun skal være fremstilt av druer. Produktet kan ikke 
inneholde noen tilsetningsstoffer annet enn det som følger av godkjente ønologiske metoder. 
Dette var grunnlaget for å overføre produktet fra Musserende vin til Fruktvin eller 
Aromatisert vinbasert drikk i januar 2020. Produktet fremstår som en lovlig fremstilt 
aromatisert drikk basert på musserende vin, med tilsetning av bladgull. Produktet er oppgitt å 
være klassifisert i EU som «Aromatisiertes schaumwein-haltiges Getränk/Aromatiserat 
Mousserande Vin», produseres i EU og har vært i salg i de fleste europeiske land siden 1999. 
Det er flere eksempler på tilsvarende produkter på det europeiske markedet. Vinforskriften 
håndheves av Mattilsynet. Vinmonopolet legger derfor til grunn at Blue Nun Gold Edition er 
et lovlig produkt. 

Klagenemndas vurdering 

Innledende merknader 

Engelstad AS har klaget over Vinmonopolets beslutning 20. januar 2021 om strykning av 
artikkel nr. 4143502 Mickey Finn Cracking Irish Apple. I klagen og i tilleggsmerknader 
22. mars 2021 er det anført at klagen også gjelder artikkel nr. 4349902 Mickey Finn Raucous 
Raspberry som ble strøket i august 2020. Det er vist til at saken har betydning for artikkel nr. 
59104104 O’Mara’s Irish Country Cream, som klager mener med urette er plassert blant 
kremlikører.  

Etter nemndsforskriften § 4 gjelder det en frist på 3 uker for å bringe Vinmonopolets 
beslutninger inn for nemnda. Etter forvaltningsloven § 29 må erklæring om klage sendes før 
fristutløp. Engelstad AS i rett tid har klaget over strykningen av artikkel nr. 4143502 Mickey 
Finn Cracking Irish Apple. Klagen over strykning av artikkel nr. 4349902 Mickey Finn 
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Raucous Raspberry i august 2020 er for sent fremsatt, og denne delen av klagen kan ikke tas 
under behandling. Den del av klagen som retter seg mot plasseringen av O’Mara’s Irish 
Country Cream, retter seg mot betydningen av vareplassering. Dette kommer nemnda tilbake 
til nedenfor.  

Utgangspunkter for vurderingen  

Regler om strykning av produkter i basisutvalget er inntatt i innkjøpsforskriften (FOR-1993-
12-21-1218) § 2-2 og § 6-2 jf. innkjøpsreglementet punkt 3.1. Innkjøpsforskriften § 2-2 første 
og andre ledd lyder:  

«Vinmonopolets basis- og partiutvalg skal være sammensatt ut fra en vurdering av faktisk og 
forventet etterspørsel. Vareutvalget i de enkelte utsalg skal tilpasses etterspørselen i utsalgenes 
salgsområder. Andre produkter fra basis- og partiutvalget som utsalget ikke leverer, skal kunne 
leveres etter bestilling.  

Basisutvalget inndeles i produktgrupper. For hver produktgruppe fastsettes et maksimalt antall 
produkter. Produktgruppene skal bestå av produktene med høyest salgsvolum på landsbasis målt 
i en nærmere bestemt periode. Dersom et produkt ikke har solgt tilstrekkelig til å opprettholde 
plassen i produktgruppen, skal videre innkjøp av produktet stanses.» 

Nemnda har i flere avgjørelser understreket at bestemmelsene om strykning er absolutte og 
objektive, og ikke gir rom for skjønn. Et produkt kan likevel ikke strykes dersom det har 
skjedd feil ved salgsmålingen som har fått betydning for rangeringen. Klagen bygger på tre 
forhold som begrunnelse for at strykning ikke kan skje på grunnlag av salgsmålingen. For det 
første at styringstallet for gruppen skulle vært justert. For det andre at det konkurrerende 
produktet er et ulovlig produkt fordi det foreligger brudd på vinforskriften. For det tredje at 
hylleplasseringen for et annet produktgruppe har vært feil, og gitt det konkurrerende produktet 
en fordel.  

Justering av styringstall 

Klager gjør under denne anførselen i korte trekk gjeldende at styringstallet for 
produktgruppen skulle vært tilpasset at gruppen inneholder typiske sesongprodukter.  

Innkjøpsforskriften § 2-2 første ledd bestemmer at Vinmonopolets basis- og partiutvalg skal 
være sammensatt ut fra en vurdering av faktisk og forventet etterspørsel. Vareutvalget i de 
enkelte utsalg skal tilpasses etterspørselen i utsalgenes salgsområder. Reglene i § 2-2 andre 
ledd om inndeling i produktgrupper og om strykning av produkter, henger sammen med 
reglene i innkjøpsreglementet punkt 1.4. om fastsettelse av styringstall. Styringstallene er 
utgangspunktet for måling og rangering av produkter annenhver måned basert på salg i seks 
måneder forut for rangeringstidspunktet. Dette gir en jevnlig tilpasning av produktene i 
utsalgene til den faktiske og forventede etterspørselen.  

Fastsettelse av styringstall beror på et forretningsmessig skjønn som i utgangspunktet ikke 
kan prøves av nemnda, jf. nemndsforskriften § 3 andre ledd, KVIN-2020-6, KVIN-2020-11 
og KVIN-2021-3. Nemnda kan likevel prøve om det er lagt vekt på utenforliggende hensyn, 
om det foreligger usaklig forskjellsbehandling og om skjønnsutøvelsen er åpenbart urimelig. 
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Klager gjør gjeldende at styringstallet skulle vært justert fordi det i produktgruppen er et 
produkt (gløgg) hvor salget har store sesongmessige variasjoner. En justering av styringstallet 
er etter klagers vurdering nødvendig av hensyn til produktene som har jevnt salg gjennom 
året. Vinmonopolet har til dette anført at den justeringen klager argumenterer for, både kan 
ses på som en justering rettet mot dem som har jevnt salg gjennom året, og mot det produktet 
som har sesongsalg. 

Vinmonopolet har i oversendelsen til nemnda beskrevet metodikken som anvendes ved 
fastsettelse av styringstallet. Det er her opplyst at styringstall fastsettes på grunnlag av 
endringer i salgspris, sukkerinnhold og markedsutvikling i hver enkelt produktgruppe, samt 
innslagspunktene for de ulike prissegmentene. Vurderingen ser også hen til alle 
prissegmentene og til det totale styringstallet for basisutvalget. Enkeltartikler er ikke 
avgjørende for fastsettingen av styringstall. Styringstallet fastsettes på grunnlag av en samlet 
vurdering av behov, utvikling og innslagspunkt for utvalget.  

Nemnda bemerker at metodikken som er beskrevet av Vinmonopolet bygger på generelle 
vurderinger, i motsetning til vurderinger tilpasset enkelte eller et fåtall produkter i en 
produktgruppe. En fastsettelse som særlig vektlegger omsetningen for enkeltprodukter eller 
deler av produktgruppen, vil kunne stride mot hensynet til likebehandling, jf. 
innkjøpsforskriften § 1-1. Etter nemndas vurdering er det derfor saklig å legge vekt på 
generelle hensyn, og ikke legge særskilt vekt på sesongmessige variasjoner for 
enkeltprodukter i utvalget. Sesongmessige variasjoner vil kunne gjelde for flere produkter til 
ulike tider av året, hvor konkrete utslag av kriteriene da vil kunne få for stor vekt på 
bekostning av utviklingen for produktgruppen generelt sett.  

Nemnda har på denne bakgrunn ikke grunnlag for å sette til side Vinmonopolets fastsettelse 
av styringstallet. 

Forholdet til vinforskriften 

Klager gjør under denne anførselen i korte trekk gjeldende at det konkurrerende produktet 
Blue Nun Gold Edition ikke er et lovlig produkt fordi det bryter med kravene i vinforskriften 
(FOR-2013-03-21-370). Produktet er tilsatt bladgull. Klager har vist til at denne tilsetningen 
er til hinder for plassering i gruppen for musserende viner, samtidig som bladgull ikke er en 
smakstilsetning (aromat). Et produkt som ikke har smakstilsetning skal da etter klagers 
vurdering ikke plasseres i produktgruppen aromatisert vin.  

Blue Nun Gold Edition var fra 1999 til 2020 plassert i produktgruppen Musserende vin 
mellom 12 og 50 g sukker. I januar 2020 ble produktet overført til produktgruppen 
Aromatisert vinbasert drikk.  

Utgangspunktet for nemndas prøving er at håndheving av vinforskriften faller utenfor 
Vinmonopolets og nemndas kompetanse. Etter vinforskriften § 7 er det Mattilsynet som fører 
tilsyn med bestemmelsene i forskriften. Vinmonopolet har opplyst at de spørsmål saken reiser 
om forholdet til vinforskriften er oversendt til Mattilsynet for videre oppfølgning.  
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Verken vinforskriften, innkjøpsforskriften eller innkjøpsreglementet sier noe om virkningen 
hvis det er grunn til å tro at et produkt ikke oppfyller kravene i vinforskriften. Utgangspunktet 
er derfor at eventuelle brudd må følges opp av andre instanser, sml. KVIN-2020-5 om tilfeller 
hvor det oppstår spørsmål om mulige brudd på reklameforbudet. I slike tilfeller kan det 
imidlertid være rom for praktiske løsninger, så fremt praksis ivaretar hensynene til de berørte 
grossistene og kravet til likebehandling, jf. KVIN-2020-9.  

Vinmonopolet har opplyst at hvor det er usikkerhet om produktmerkingen er forskriftsmessig, 
vil det omtvistede produktet fortsatt bli solgt, men ikke inngå i rangeringen. Det omtvistede 
produktet vil imidlertid kunne bli strøket dersom det selger mindre enn det lavest rangerte 
produktet innenfor styringstallet i denne mellomperioden. Dersom et produkt bryter reglene i 
vinforskriften, vil det stride mot Vinmonopolets innkjøpsbetingelser punkt 5.1 andre ledd. 
Spørsmålet er om det er brudd på kravene til likebehandling at produktet inngår i 
salgsmålingen for produktgruppen Fruktvin eller Aromatisert vinbasert drikk til tross for 
anførsel om brudd på vinforskriften. 

Det er opplyst at produktet i EU er klassifisert som aromatisert vin, og at det finnes 
sammenlignbare produkter som har denne tilsetningen. Vinmonopolet har på denne bakgrunn 
lagt til grunn at produktet er lovlig, og at det derfor ikke kan holdes utenfor salgsmålingen. 
Etter nemndas syn bygger Vinmonopolets vurdering på saklige hensyn, og vurderingen 
fremstår ikke som åpenbart urimelig. 

Plassering av produkter 

Klager gjør under denne anførselen i korte trekk gjeldende at det konkurrerende produktet 
Blue Nun Gold Edition har vært plassert sammen med musserende vin, men skulle vært 
plassert sammen med klagers produkt.  

Slik saken er opplyst må det legges til grunn at produktet Blue Nun Gold Edition i flere utsalg 
har vært plassert sammen med produkter i produktgruppen Musserende vin, og ikke sammen 
med klagers produkt i produktgruppen Fruktvin eller aromatisert drikk. Det er fremlagt flere 
bilder som viser denne plasseringen. 

Produktplassering kan ha betydning for salg av produktet, og dermed for salgsmålingen. Lik 
plassering kan bidra til like konkurransevilkår fordi kunden velger blant produkter i samme 
produktgruppe. Utstilling og plassering av varer i utsalgene er en del av det 
forretningsmessige skjønnet, men plasseringen må ikke utgjøre en usaklig 
forskjellsbehandling eller være åpenbart urimelig, jf. sak nr. 4/2016.  

Vinmonopolet har fastsatt retningslinjer for vareplassering. I nemndas avgjørelse i sak nr. 
9/2013 er disse retningslinjene beskrevet som «et internt styringsverktøy». Nemnda vil 
innledningsvis presisere at bevistemaet er om ulik hylleplassering kan ha påvirket salget, og 
ikke om plasseringen er i samsvar med retningslinjene. Butikkenes størrelse, sortiment og 
etterspørsel kan være saklige hensyn ved plassering av produktene. I merknad til nemnda 9. 
juni og 16. desember 2021 har Vinmonopolet pekt på ulike forhold som kan påvirke 
plasseringen. Dette er: 
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- Butikkenes utforming i forhold til plassering av lager, kasse, svalrom og infodisk 
- Fornuftig plassering i forhold til lager med tanke på effektiv varepåfylling 
- Kundestrømmer 
- Oversiktlighet i butikkene 
- Kundens forventninger om hvor en vare er plassert 

Den praktiske betydningen kan variere for klagers produkt, sammenlignet med en riktig 
plassering for det konkurrerende produktet. Kundens forventning om å finne produktene 
samlet kan være til ugunst for det konkurrerende produktet. Butikkens praktiske vurdering av 
hvordan produktene skal plasseres, kan føre til at fruktvin og aromatisert vin står ved siden av 
musserende vin i et utsalg, mens produktgruppene i et annet utsalg er plassert på helt ulike 
steder i butikken. 

Det følger av nemndas praksis at det ikke er avgjørende om det kan påvises at retningslinjene 
ikke er fulgt. Det må sannsynliggjøres at plasseringen er et brudd på kravet til likebehandling 
som har vært til ugunst for klager. I nemndas avgjørelse i sak nr. 9/2013 er vurderingstemaet 
formulert slik:  

«For at avvik fra retningslinjene skal gi krav på omgjøring, må det være fordi 
likebehandlingsprinsippet er brutt ved at hylleplasseringen har påført klagerens produkt en 
konkurransemessig ulempe som kan ha hatt avgjørende betydning for rangeringen av 
salgsmålingen … Det er altså likebehandlingsprinsippet i innkjøpsforskriften § 1-1, jf. 
nemndsforskriften § 1, og ikke retningslinjene i seg selv, som eventuelt gir grunnlag for å ta 
klagen til følge.» 

Blue Nun Gold Edition ble i januar 2020 overført fra kategorien Musserende vin til Fruktvin 
eller aromatisert vinbasert drikk. Ikke alle utsalg flyttet produktet fysisk til hyllen for Fruktvin 
eller aromatisert vinbasert drikk. Det er på den ene siden ikke opplyst hvilke vurderinger som 
er gjort fra disse utsalgenes side. På den andre siden er det ikke holdepunkter for at 
plasseringene i disse utsalgene bygger på en usaklig vurdering. Produktet kan ha beholdt 
plasseringen av praktiske grunner eller av ren forglemmelse. Det kan også henge sammen 
med at det er omtvistet om produktet bør plasseres sammen med aromatisert vin. Blue Nun 
Gold Edition er en musserende vin som er tilsatt bladgull. Tilsetningen har ingen betydning 
for smak eller aroma, og det er derfor etter Vinmonopolets vurdering ikke åpenbart at 
produktet bør plasseres sammen med det som utvilsomt er aromatiserte viner. Det er derfor 
ikke klart at hylleplasseringen er i strid med kravet til likebehandling.  

Nemnda vil under enhver omstendighet vurdere om plasseringen av Blue Nun Gold Edition 
har påført klager en konkurransemessig ulempe i strid med likebehandlingsprinsippet, og om 
denne ulempen har hatt avgjørende betydning for rangeringen av klagers produkt. Dette kan 
ses som et spørsmål om det kan sannsynliggjøres en klar sammenheng mellom 
hylleplasseringen og omsetningen. Dette reiser vanskelige bevisspørsmål. Omsetningen av 
produktene vil nødvendigvis variere av grunner som ikke gir grunnlag for omgjøring, slik som 
sesongmessige variasjoner, betydning av medieomtale og produktets profil eller kvalitet for 
øvrig. Spørsmålet er om det fra salgsutvikling og salgstall mer generelt kan utledes noe om 
betydningen av hylleplasseringen. Det er også av betydning hvordan produktene forholder seg 
til hverandre i omsetning.  
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Det springende punktet er om klagers produkt ville solgt mer dersom Blue Nun Gold Edition 
hadde vært plassert sammen med klagers produkt. Nemnda viser for det første til at det er en 
betydelig forskjell i omsetning av Blue Nun Gold Edition og klagers produkt Mickey Finn 
Cracking Irish Apple. Det skilte mer enn 1300 liter i salget av klagers produkt og produktet 
som ble rangert som nr. 12, og Blue Nun Gold Edition solgte nesten dobbelt så mye som 
klagers produkt.   

Vinmonopolet sendte 11. februar 2021 ut en forespørsel til utsalgene som inngikk i 
målegrunnlaget om plasseringen av Blue Nun Gold Edition. Produktet var plassert sammen 
med aromatisert vin i 35 av 58 butikker, det vil si 60 % av utsalgene i målegrunnlaget. 
Butikkene som hadde annen plassering av produktet, ble anmodet om å endre den. 
Utviklingen i salgstallene frem til desember 2021 sammenlignet med tallene for 2018–2020 
viser etter nemndas vurdering ingen klar sammenheng mellom hylleplasseringen og 
omsetningen.  

Nemnda kan derfor ikke se at variasjonene tilsier at plasseringen av det konkurrerende 
produktet sammen med musserende vin i måleperioden har hatt avgjørende betydning for 
rangeringen av klagers produkt.  

På denne bakgrunn er nemnda kommet til at klagen ikke kan føre frem. 

Avgjørelsen er enstemmig. 

 

S l u t n i n g: 

Klagen tas ikke til følge. 
 

      

        Tron Løkken Sundet 

 

          
Marianne Hammer   Hilde J. Mjønes Nielsen  Odd Anders Nilsen 

 

 

 

Avgjørelsen er godkjent i henhold til interne rutiner, og sendes ut uten signaturer fra den 
samlede nemnda. 


