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Sammendrag: Saken gjaldt klage over avgjørelse om strykning av produkt. Klager anførte at 

prisen for et konkurrerende produkt var fastsett på en måte som var et misbruk av systemet 

med prissetting, og stred mot etiske retningslinjer for grossister. Klagen førte ikke frem. 

Vinmonopolet hadde som alminnelig regel ikke adgang til å overprøve grossisters 

prisfastsettelse. Prisendringene var ikke i strid med regelverket, og produktet hadde inngått i 

salgsmålingen for riktig produktgruppe og priskategori.   

 

Sak nr. 7/2021, lnr. KVIN-2021-7 

Klage fra Haugen-Gruppen AS  

over beslutning om strykning av produkt 

  

Den 30. november 2021 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. 

*** 

Produkt nr. 5856301 Rivetto Barolo Serralunga har vært i basisutvalget fra november 2019. 

Produktet solgte 1360 liter i måleperioden 5. mars 2021–31. august 2021. Det ble rangert som 

nummer 8 i produktgruppen Rødvin < 9 g sukker per liter, segment 9 med styringstall 7. 

Produktet som ble rangert som nummer 7 solgte 1472 liter.  

I e-post 20. september 2021 meddelte Vinmonopolet at artikkelen ville bli strøket og overført 

til bestillingsutvalget med virkning fra 22. november 2021 

Haugen-Gruppen har 21. september 2021 klaget over beslutningen om strykning. Klagen er 

rettidig. 

*** 

Klagerens hovedanførsler: 

Strykningen av Rivetto Barolo Serralunga fra basisutvalget må omgjøres på grunn av 

prisstrategien til det konkurrerende produktet 5121201 Imperial Gran Reserva. Det 

konkurrerende produktet manipulerer systemet, noe som har ført til strykning av Rivetto 

Barolo Serralunga. Produktet ble priset opp til 750 kroner i januar 2021 for deretter å settes 

ned til 250 kroner i mai 2021 og deretter tilbake til opprinnelig pris fra 2020 på 499,90 kroner. 

Kunder og Vinmonopolet blir lurt av en slik prisstrategi.  

Imperial Gran Reserva ble rangert som nummer 6 og har fått tilbud om overføring til 

basisutvalget. En bevisst manipulering av Vinmonopolets innkjøpssystem strider mot de 

etiske retningslinjene for grossister. Dette er en praksis som grossisten for det konkurrerende 

produktet også bruker på andre produkter.  
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Vinmonopolets hovedanførsler: 

Rivetto Barolo Serralunga ble rangert utenfor styringstallet i måleperioden 5. mars 2021–31. 

august 2021, mens Imperial Gran Reserva i samme periode ble rangert innenfor styringstallet 

og ble tilbudt overføring i henhold til innkjøpsforskriften § 2-2 og § 6-2.  

I perioden 1. mai 2020–31. desember 2020 kostet det konkurrerende produktet Imperial 

Grand Reserva 500,00 kroner. Artikkelen endret pris i henhold til gjeldende regelverk 

1. januar 2021 til 750,00 kroner, og igjen 1. mai 2021 til 499,90 kroner. Artikkelen har ikke 

vært underlagt avtale om fastpris. Det er ikke anført at prisjusteringene er gjort i strid med 

fristregler og krav til fremgangsmåte.  

Nemnda har i praksis lagt til grunn at Vinmonopolet som alminnelig regel ikke kan overprøve 

eller sette til side grossistens prisfastsettelse, såfremt pris meldes inn i samsvar med 

regelverket, jf. sak nr. 14/2012, 17/2012 og 1/2020. Prisjusteringene som ble gjort for det 

konkurrerende produktet gir derfor ikke grunnlag for å sette til side salgsmålingen. 

Prisendringen medførte dessuten ikke at artikkelen har eller skal endre prissegment, og 

følgelig kan Vinmonopolet heller ikke se bort fra artikkelens salgsvolum i enkeltperioder.  

Det er ikke grunnlag for å hevde at prisfastsettelsen strider mot Vinmonopolets etiske 

retningslinjer. Eventuelle brudd på etiske retningslinjer internt i bransjen gir ikke grunnlag for 

å sette til side salgsmålingen.  

Klagenemndas vurdering 

Innkjøpsforskriften § 2-2 andre ledd har regler om inndeling i produktgrupper og om 

strykning av produkter. Bestemmelsen lyder:  

«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.» 

For hver produktgruppe skal det fastsettes et styringstall, jf. innkjøpsreglementet punkt 1.4. 

Måling og rangering skjer annenhver måned basert på salg i seks måneder forut for 

rangeringstidspunktet. Bestemmelsene om strykning på grunnlag av rangering etter 

salgsmålinger er absolutte og objektive, og gir ikke rom for skjønn. Et produkt kan likevel 

ikke strykes dersom det har skjedd feil ved salgsmålingen.  

Klager har i korte trekk gjort gjeldende at det konkurrerende produktet Imperial Gran Reserva 

har hatt en prisstrategi som er en manipulering av systemet.  

Pris fastsettes av grossistene innenfor rammen av innkjøpsforskriften, innkjøpsreglement mv. 

I KVIN-2020-5 (sak nr. 1/2020) ble det gjort gjeldende at prisfastsettelsen for et 

konkurrerende produkt var en manipulering av systemet. Prisfastsettelsen var ikke i strid med 

regler i forskrift, reglement eller innkjøpsbetingelser. Nemnda la til grunn at Vinmonopolet 

«som alminnelig regel ikke kan overprøve eller sette til side grossistens prisfastsettelse, 

såfremt pris meldes inn i samsvar med regelverket». Etter det opplyste har prisendringene 

skjedd i samsvar med regelverket, og produktet har inngått i salgsmålingen for riktig 
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produktgruppe og priskategori. Det foreligger da ikke feil ved salgsmålingen som gir grunnlag 

for å sette til side beslutningen om strykning. Nemnda kan ikke prøve om konkurrentens 

prisfastsetting strider mot etiske retningslinjer for grossister.  

Klagen kan på denne bakgrunn ikke 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. 

 


