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Sammendrag: Saken gjaldt klage over avgjørelse om ikke å tillate at et produkt trekkes fra 

testlansering. Klager gjorde gjeldende at det måtte være adgang til å trekke tilbake et produkt 

fra testlansering, uavhengig av om produktet lå an til overføring til basisutvalget. I tillegg ble 

det anført at Vinmonopolet ikke hadde adgang til å anse en melding om tilbaketrekking som 

en oppsigelse av en avtale om leveringsplikt. Klagen førte ikke frem. Formålet med 

testutvalget tilsa at en grossist ikke kunne trekke et produkt fra testutvalget, med unntak for 

tilfeller hvor det var åpenbart at produktet ikke ville kvalifisere for overføring til 

basisutvalget. Oppsigelse etter innkjøpsbetingelsene punkt 8.1 førte til fritak fra 

leveringsplikt, men gjorde ikke at listeføringen måtte strykes. 

 

Sak nr. 6/2021, lnr. KVIN-2022-2 

Klage fra Gaia Wine & Spirits AS  

over avgjørelse om å ikke tillate tilbaketrekning av testlansering 

  

Den 30. mars 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. 10094106 Bibi Graetz Rosso ble lansert i testutvalget 8. januar 2021. Produktets 

testperiode var fra 8. januar 2021 til 30. juni 2021.  

Gaia Wine & Spirits AS (heretter Gaia) ba 24. juni 2021 Vinmonopolet om veiledning om 

hvilke regler som gjaldt om strykning av produkter i en testperiode, og om Vinmonopolet 

ville kjøpe inn produktet selv om det ble trukket og strøket før utløpet av testperioden. 

Vinmonopolet opplyste at det ikke var adgang til å trekke tilbake en testlansering av et 

produkt som lå an til overføring til basisutvalget; grossisten kunne imidlertid si opp avtalen 

om levering av produktet med 2 måneders varsel, jf. innkjøpsbetingelsene pkt. 8 siste setning. 

Det var deretter en del korrespondanse mellom partene om disse spørsmålene.  

Vinmonopolet mottok 29. juni 2021 brev fra Gaia med melding om at produktet ble trukket 

fra testutvalget og Vinmonopolets sortiment, ble ansett strøket og ikke overført til 

basisutvalget. I brevet uttales det:  

«Dette er en test som er tildelt GAIA og som man har betalt for å benytte og har hatt betydelige 

øvrige kostnader med. Det er dermed GAIA som eier denne og har full råderett over den. Vi har 

valgt å gå til dette skritt da produsenten Bibi Graetz har opptrådt svært illojalt og påført oss store 

kostnader.» 

I e-post 30. juni 2021 understreket Vinmonopolet at produkter ikke kunne trekkes fra 

testlansering, med mindre det var åpenbart at produktet ikke ville kvalifisere for overføring til 

basisutvalget. Dette var ikke tilfellet for klagers produkt. Vinmonopolet anså trekningen av 

produktet som en oppsigelse av avtalen om levering. Leveringsforpliktelsen for produktet 

ville derfor opphøre to måneder etter utløpet av testlanseringen. 
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Gaia har den 13. juli 2021 klaget over Vinmonopolets beslutning om å ikke akseptere 

tilbakekallet av produktet og anse meddelelsen som en oppsigelse av avtalen om levering. 

Klagen er rettidig. 

Klagerens hovedanførsler: 

Vinmonopolets beslutning om å nekte Gaia å trekke produktet Bibi Graetz Rosso fra 

testutvalget må omgjøres.- Eventuelt må Vinmonopolets beslutning om at oppsigelsen bare 

gjelder Gaias leveringsforpliktelse omgjøres, slik at oppsigelsen gjelder både leveringsplikt og 

det produktet som skal leveres.  

Nektelsen av å trekke testlanseringen er urettmessig. Det er grossisten som tildeles plass i 

testutvalget, velger produktet og betaler lanseringsgebyr. Grossisten er derfor å anse som eier 

av testlanseringen og kan råde over hva som skal skje med produktet i testperioden. 

Vinmonopolets tolkning innebærer at innkjøpsbetingelsene gis foregripende virkning i det 

produktet ikke overføres til basisutvalget før utløpet av testperioden. Til tross for at en 

vellykket testlansering innebærer en kjøpsforpliktelse for Vinmonopolet, innebærer det ikke 

en tilsvarende salgsforpliktelse for grossisten.  

Vinmonopolets praksis med å tillate grossister å trekke produkter fra testlansering dersom det 

åpenbart ikke kan kvalifisere til overføring til basisutvalget, er i strid med 

likebehandlingsprinsippet. Det følger forutsetningsvis av Reglement for Vinmonopolets 

innkjøpsvirksomhet mv. pkt. 4.3 og Vinmonopolets praksis at produkter tillates strøket 

og/eller trukket tilbake fra markedet ved at det utgår fra sortimentet. 

Vinmonopolet har ingen selvstendig plikt til å kjøpe inn vin det er etterspørsel etter. Et 

produkt som er trukket kan derfor ikke kjøpes inn fra en annen grossist. Fortsatt innkjøp er en 

omgåelse av innkjøpsreglene på bekostning av andre produkter som eventuelt kvalifiserer for 

overføring til basisutvalget. Produkt som er trukket må omfattes ikke av innkjøpsreglene, og 

kan først kjøpes inn dersom det er kvalifisert på nytt og etter en karensperiode. 

En oppsigelse fra grossisten er ikke begrenset til leveringsforpliktelse. Oppsigelsen gjelder 

hele avtalen, både leveringsplikt og det produktet som skal leveres. Oppsigelsen gjør at 

varenummeret bortfaller og produktet er ikke tilgjengelig for Vinmonopolet.  

Vinmonopolets hovedanførsler: 

Grossister melder på produkter til testutvalget for at produktet ved tilstrekkelig høyt 

salgsvolum skal bli overført til basisutvalget. Produkter i testutvalget skal konkurrere under 

samme forutsetninger og vilkår som eksisterende produkter i basisutvalget. Dette gir samme 

konkurransegrunnlag. Lansering i testutvalget er underlagt strenge regler og rutiner for å sikre 

dette, og Vinmonopolet plikter å kjøpe inn produkter som kvalifiserer ut fra salget i 

testperioden, jf. innkjøpsforskriften § 5-5 annet ledd, jf. § 2-2 første ledd.  

Vinmonopolets plikt til å kjøpe inn et kvalifisert produkt henger sammen med en plikt for 

grossisten til å levere produktet på de vilkårene som følger av leveringsavtalen. I praksis 
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innebærer lansering i testutvalget en betinget avtale om levering etter utløpet av testperioden. 

En adgang til å trekke et produkt som kan kvalifisere seg til basisutvalget er ikke i samsvar 

med innkjøpsforskriften §§ 2-2 og 5-5 og formålet med testutvalget. Å tillate dette vil være en 

usaklig forskjellsbehandling når det gjelder grossistenes leveringsforpliktelse.  

Gebyret for lansering i testutvalget skal dekke Vinmonopolets kostnader med administrasjon 

og lansering av produktene. Det er ikke en betaling for lansering og gir ikke grossisten 

råderett over lanseringen eller produktet utover det som følger av innkjøpsforskriften og 

Vinmonopolets leveringsbetingelser. 

Det er etablert praksis for at grossister kan trekke lanseringer i testutvalget hvor det er 

åpenbart at produktet ikke vil kunne kvalifisere for overføring til basisutvalget. Dette er 

begrunnet med økonomiske og praktiske hensyn, jf. innkjøpsforskriften § 1-4 annet ledd siste 

setning. Det er ingen praksis for at en grossist kan stanse en testlansering som vil kunne 

kvalifisere for overføring til basisutvalget.  

Rangeringsrapporten som ble publisert torsdag 22. juli 2021 viser at produktet Bibi Graetz 

Rosso kvalifiserte for overføring til basisutvalget. Nektelsen av å la Gaia trekke produktet er 

derfor i tråd med innkjøpsforskriften, Vinmonopolets leveringsbetingelser og etablert praksis.  

Grossisten har leveringsplikt for alle produkter som inngår i Vinmonopolets utvalg, jf. 

Generelle innkjøpsbetingelser for AS Vinmonopolet pkt. 3.1. Etter pkt. 8.1 gjelder plikten 

frem til grossisten sier opp avtalen «vedrørende levering av de enkelte produkter». Manglende 

levering så lenge leveringsforpliktelsen består vil stride mot grossistavtalen. Grossisten har 

ikke eierskap eller enerett til levering av de enkelte produkter. Vinmonopolet kan for 

eksempel etter utløpet av fastprisperioden skifte grossist med 1 måneds varsel dersom en 

annen grossist kan tilby samme produkt til lavere pris, jf. leveringsbetingelsenes pkt. 4.3. 

Grossistens leveringsforpliktelse kan opphøre hvis produktet etter forespørsel tas over av en 

annen grossist som kan levere produktet på samme eller bedre vilkår. Ny grossist overtar alle 

forpliktelser med hensyn til retur og reklamasjon. Dette påvirker ikke listeføringen.  

Klagenemndas vurdering 

Etter forskrift om nemnd for prøving av AS Vinmonopolets beslutninger om innkjøp mv. § 3 

kan nemnda oppheve en beslutning truffet av AS Vinmonopolet om prisfastsettelse, om 

innkjøp av et produkt eller om stansing av videre innkjøp som ikke er i samsvar med forskrift 

30. november 1995 nr. 938 om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv. 

(innkjøpsforskriften). Nemnda utfører en gyldighetskontroll, som betyr at nemnda ikke kan 

omgjøre en beslutning, men en beslutning kan kjennes ugyldig dersom den er i strid med 

innkjøpsforskriften mv.  

Beslutningene om å nekte klager å trekke produktet og å anse tilbaketrekningen som en 

oppsigelse av avtalen om leveringsplikt,  innebærer at produktet overføres til basisutvalget. 

Dette er derfor en avgjørelse  om «innkjøp av et produkt». Nemnda kan derfor prøve om 

Vinmonopolets beslutninger i dette tilfellet er i strid med innkjøpsforskriften. Nemnda kan 

ikke prøve Vinmonopolets forretningsmessige skjønn, jf. nemndsforskriften § 3 andre ledd, 
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men kan prøve om skjønnet bygger på utenforliggende hensyn, om det foreligger usaklig 

forskjellsbehandling og om skjønnsutøvelsen er åpenbart urimelig. 

Innkjøpsforskriften kapittel 5 har regler om testutvalg. Formålet med testutvalget er å sikre 

markedsadgang for produkter som ikke er tatt inn i Vinmonopolets basis- eller partiutvalg, jf. 

§ 5-1 andre setning. Dette bidrar til at innkjøp og salg tilpasses etterspørselen, jf. 

innkjøpsforskriften § 1-1. Produktet selges derfor i en testperiode hvor det kan kvalifisere for 

overføring til basisutvalget. Dersom produktet oppnår et tilstrekkelig høyt salgsvolum, kjøpes 

produktet inn til Vinmonopolets basisutvalg etter utløpet av testperioden, jf. § 5-5 andre ledd 

jf. § 2-2. Dersom salget av et produkt i testutvalget blir lavere enn det som kreves for 

overføring til basisutvalget, returneres det usolgte restlageret av produktet til grossisten for 

grossistens regning og risiko, jf. § 5-5 tredje ledd.  

Dersom produktet kvalifiserer for overføring til basisutvalget, har Vinmonopolet plikt til å 

kjøpe inn produktet, jf. innkjøpsforskriften § 5-5 andre ledd. Grossisten har plikt til å levere 

produkter i henhold til de bestillinger grossisten mottar fra Vinmonopolet, jf. de generelle 

innkjøpsbetingelsene pkt. 3.1 andre ledd . Systemet med påmelding til testutvalg forutsetter at 

produktet etter utløpet av måleperioden vurderes for overføring til basisutvalget, med rett og 

plikt for den grossisten det gjelder å levere produktet til Vinmonopolet. Dersom grossisten 

står fritt til å trekke tilbake produkter som er i testutvalget for mulig overføring til 

basisutvalget, vil det svekke formålet med ordningen.  

Vinmonopolet har opplyst at det er praksis for at grossister kan trekke tilbake et produkt som 

måles i testutvalget dersom det er åpenbart at produktet ikke vil kvalifisere for overføring til 

basisutvalget. Klager gjør gjeldende at praksis innebærer en usaklig forskjellsbehandling. 

Reglene om testutvalg og formålet med utvalget ivaretar hensynet til å sikre grossistene 

tilgang til butikkene, og at Vinmonopolet kan tilpasse vareutvalget til den faktiske og 

forventede etterspørselen, jf. innkjøpsforskriften § 2-2. En rett til å trekke et produkt som 

åpenbart ikke kvalifiserer for basisutvalget, strider ikke mot formålet med testutvalget. Et 

produkt som kan ligge an til overføring til basisutvalget er ikke i en sammenlignbar situasjon. 

Etter nemndas vurdering fører praksis derfor ikke til en usaklig forskjellsbehandling.  

Når det ikke er adgang til å trekke tilbake testlanseringen, har Vinmonopolet i dette tilfellet 

ansett meldingen som en erklæring om å ville fritas fra leveringsplikten. Produktet vil fortsatt 

listeføres. En grossist kan si opp avtalen om «levering av de enkelte produkter», jf. 

innkjøpsbetingelsene punkt 8.1. Det betyr at grossisten fritas fra å levere produktet. 

Bestemmelsen gir rett til fritak fra leveringsplikt, men påvirker ikke listeføringen. 

Listeføringen består og andre grossister vil ikke være forhindret fra å tre inn i eller overta 

leveringsplikten. Produktet vil først strykes dersom ny grossist ikke overtar leveringsplikten, 

sml. innkjøpsbetingelsene punkt 4.3 om at Vinmonopolet etter utløpet av fastprisperioden kan 

skifte grossist dersom denne tilbyr produktet til en lavere pris. Selv om det betales gebyr for 

lansering i testutvalget, gjør det ikke grossisten til en «eier» av listeføringen. Verken 

utformingen av bestemmelsene eller hensynene bak testutvalg kan begrunne en slik tolkning.  

Vinmonopolets beslutning om å fortsette listeføringen er derfor ikke i strid med 

innkjøpsforskriften. Det er da ikke grunnlag for å sette til side avslaget på begjæringen om å 
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trekke produktet, eller beslutningen om at oppsigelse bare gjelder leveringsforpliktelsen. 

Klagen kan derfor 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. 

 


