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Sammendrag: Saken gjaldt klage over nektelse av endring av produsent med tilhørende 

endring av opplysning om produsent på etikett. Klagen førte ikke frem. Nemnda la til grunn at 

endring av produsent og opplysninger på etiketten var omfattet av innkjøpsbetingelsene punkt 

5.1 tredje og fjerde ledd. Spørsmålet om å tillate endringen hørte da under Vinmonopolets 

forretningsmessige skjønn. Nektelsen av å endre opplysningene på etiketten var basert på 

saklige hensyn, og det var derfor ikke grunnlag for å sette til side den skjønnsmessige 

vurderingen.  

 

*** 

 

Sak nr. 8/2021, lnr. KVIN-2023-1 

Klage fra Einar A. Engelstad AS 

over spørsmål om endring av produkt 

  

Den 6. mars 2023 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 Alf Amund Gulsvik og fagdirektør Jenny Sandvig. 

*** 

Artikkel nr. 486906 Bouchard Père et Fils Mâcon-Villages ble lansert i Vinmonopolets 

testutvalg 6. mai 2016. Produktet kvalifiserte for overføring til basisutvalget 12. november 

2016.  

Einar A. Engelstad AS (Engelstad) meddelte i e-post 13. oktober 2021 til Vinmonopolet at 

produsenten Bouchard Père & Fils ikke lenger skulle tappe produktet. I e-posten uttales det:  

«Vi har diskutert mye frem og tilbake med produsenten, men det ser ut til at vi står igjen med 

følgende alternativ; vi tar over som produsent, men vi bruker samme tilvirker som dem. 

Bouchard Père & Fils oppgir at de benytter en annen tilvirker av vinen. Vår plan er derfor å ta 

over innkjøpet fra Bouchards tilvirker og få vinen tappet hos noen andre, slik Bouchard gjør det 

(de har selv ikke fasiliteter til dette). Bouchard kan dokumentere at de virkelig kjøper vinen fra 

en annen tilvirker og vil forelegge slik dokumentasjon. Slik vi tolker innkjøpsreglementet som 

Vinmonopolet må følge, så vil vi med denne løsningen kunne levere samme vin som innkjøpt, 

altså fortsatt være den samme Mâcon-Villages fra samme tilvirker, men da i ny forpakning.»  

Vinmonopolet varslet i e-post 26. november 2021 at den varslede endringen ville stride mot 

innkjøpsbetingelsene punkt 5.1 fordi produktet ville være et annet enn det som var innkjøpt. 

Engelstad klaget samme dag over beslutningen om å ikke tillate endring av produkt. Saken ble 

oversendt klagenemnda 17. desember 2021. Klager har inngitt ytterligere merknader til saken 

10. januar 2022.  
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Klagerens hovedanførsler: 

Innkjøpsbetingelsene punkt 5.1 bestemmer at produktet skal være i samsvar med «innkjøpt og 

tilbudt produkt». Dette er ikke til hinder for endring av design eller angivelse av 

produsentnavn/hvem som tapper vinen. Tilvirker vil være den samme, og derfor vil produktet 

være det samme. Nemndas avgjørelser i sak nr. 5/2016 og 7/2016 gir ikke grunnlag for å si at 

endring av produsentnavn omfattes av tilføyelsen i punkt 5.1 om «og lignende». Forbeholdet 

om «og lignende» er knyttet opp mot egenskapene til vinen, og ikke til design og 

produsentnavn.  

Vin vil som regel være merket med opprinnelse og produsentnavn. Produsent og tilvirker kan 

være den samme, men trenger ikke være det. Bouchard Père & Fils er ikke tilvirker. Selskapet 

kjøper vinen fra en tilvirker og tapper vinen i eget navn. Det vil si at vinen har samme 

opprinnelse selv om tappingen overføres til andre. Vinmonopolet forholder seg i 

anskaffelsesprosesser til tilvirker, og ikke hvem som er ansvarlig produsent. I dette tilfellet er 

det ingen endring av tilvirker, og det vil være helt begrensede endringer av navn på produsent. 

Dette er ikke en endring i strid med innkjøpsbetingelsene punkt 5.1.  

Vinmonopolets hovedanførsler: 

Spørsmålet om produktendringer skal tillates hører under Vinmonopolets skjønn og kan ikke 

prøves av nemnda.  

Innkjøpsbetingelsene punkt 5.1 bestemmer at produktet skal ha samme kvalitet som det hadde 

ved lansering i testutvalget, og det kan ikke gjøres endringer ved produktets klassifisering, 

sammensetning, kvalitet, stil og lignende som endrer produktet til et annet enn det som er 

innkjøpt. Dette gjelder mer enn sensorisk kvalitet, jf. nemndas avgjørelse i sak nr. 7/2016. 

Endring av produsent, produsentnavn og etikett gjelder kjennetegn ved produktet, og er egnet 

til å skape noe som i kundens øyne fremstår som et annet produkt. Dette er et produkt som 

kan selges parallelt med det opprinnelige produktet.  

Vinmonopolet har en restriktiv praksis med å tillate endringer av produkter. Dette er 

begrunnet i hensynet til å sikre konkurranse på like vilkår. Endring av angitt produsent tillates 

ikke. Selv om produsent og produsentnavn ikke nødvendigvis inngår i kravspesifikasjonen 

eller i vurderingskriterier for blindsmaking av tilbudsprøver, er produsent og design blant 

elementene som skiller et produkt fra andre produkter. De inngår derfor i innkjøpsprosessen 

som leder frem til avtale om innkjøp av produkt med en spesifikk produsent og et spesifikt 

design. 

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).  
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Klager har blitt nektet å endre produsent, som i praksis betyr at videre innkjøp av artikkel nr. 

486906 opphørte da tidligere produsent sluttet å selge vinen til klager. Vinmonopolets 

nektelse av endringen er derfor en avgjørelse som fører til at videre innkjøp stanser. Denne 

avgjørelsen kan bringes inn for nemnda i medhold av nemndsforskriften § 3. 

Vinmonopolet har nektet klager å overføre produksjonen til et annet tapperi og endre etiketten 

ved å fjerne navnet og logoen til Bouchard Père & Fils og tilføye «tappet av… for Einar A 

Engelstad AS». Klager gjør i korte trekk gjeldende at endringen ikke er i strid med 

innkjøpsbetingelsene punkt 5.1, og at Vinmonopolet derfor ikke har grunnlag for å nekte 

endringen. Vinen vil fortsatt komme fra samme tilvirker.  

Etter nemndas vurdering kan klagen ikke føre frem.  

De relevante delene av innkjøpsbetingelsene punkt 5.1 lyder: 

«5.1 Produktkvalitet 

Produktet skal være i samsvar med tilbudt og innkjøpt produkt i basisutvalget. Testvarer og produkter 

overført fra bestillingsutvalget til basisutvalget skal ha samme kvalitet som de hadde ved lansering i 

henholdsvis testutvalget eller bestillingsutvalget. 

… 

Det kan ikke gjøres endringer ved produktets klassifisering, sammensetning, kvalitet, stil og lignende som 

endrer produktet til et annet enn det som er innkjøpt.  

Endringer av produktets sammensetning, kvalitet, stil og lignende, utover hva som er normalt etter 

produktets karakter, må godkjennes på forhånd. Svar på anmodning om godkjenning skal foreligge 

senest 2 uker etter at Vinmonopolet har mottatt melding om endring. Vinmonopolet kan forlenge fristen 

dersom sakens omfang og kompleksitet tilsier det.  

Alle tekniske endringer, som endring av etikett, emballasje og lignende, skal meldes Vinmonopolet senest 

2 uker før første leveranse.» 

Punkt 5.1 skiller mellom endringer som skal meldes og endringer som må godkjennes. 

Utgangspunktet etter punkt 5.1 første, jf. andre ledd, er at klager skal levere i samsvar med 

«tilbudt og innkjøpt produkt», og at det ikke kan gjøres endringer i produktets «klassifisering, 

sammensetning, kvalitet, stil og lignende» som gjør det til et annet produkt enn det som er 

innkjøpt. Hvis det bare er tekniske endringer, er det tilstrekkelig at dette meldes til 

Vinmonopolet, jf. femte ledd. Endringer ut over dette må godkjennes av Vinmonopolet, jf. 

fjerde ledd. Vinmonopolet har ikke plikt til å tillate endringer, jf. nemndas avgjørelse i sak nr. 

7/2016. Spørsmålet om en endring skal tillates, hører under Vinmonopolets skjønn, som i 

utgangspunktet ikke kan prøves av nemnda, jf. nemndsforskriften § 3 andre ledd. 

Nemnda har i sak nr. 7/2016 lagt til grunn at reglene om endring av produkt ikke er begrenset 

til produktet i snever forstand, det vil si produktets sensoriske kvalitet, men omfatter 

«produktendringer i videre forstand». I den saken kom nemnda til at endring av produsent og 

tilhørende endring av produktnavn var omfattet av endringsforbudet. Selv om dette isolert sett 

kan fremstå som en vidtrekkende tolkning av tillegget «og lignende», har tolkningen klart 

støtte i formålsbestemmelsen i innkjøpsforskriften § 1-1 og hensynet til å sikre like 
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konkurransevilkår. Endring av produsent og opplysninger om produsent kan påvirke kundens 

beslutning om kjøp. Dersom endringen kan være egnet til å påvirke omsetningen av 

produktet, må Vinmonopolet være restriktiv med å tillate endringen. Det tilsier at endring av 

produsent og opplysningene om produsent på etiketten ikke er en teknisk endring.  

Det er ikke opplysninger i saken som gir grunnlag for å sette til side Vinmonopolets 

skjønnsmessige vurdering som vilkårlig eller basert på utenforliggende hensyn. Avslaget 

knytter seg til kjennetegn på etiketten og hvordan produktet fremstår overfor kjøperen. Dette 

er saklige hensyn. Nemnda kan ikke se at det som er anført om eventuelle fremtidige 

endringer i andre saker gir grunnlag for å sette til side den skjønnsmessige vurderingen i dette 

tilfellet.  

 

Avgjørelsen er enstemmig. 

 

S l u t n i n g: 

Klagen tas ikke til følge. 

 

 

       

        Tron Løkken Sundet 

 

          

Marianne Hammer   Alf Amund Gulsvik  Jenny Sandvig 

 

 

 

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

samlede nemnda. 

 


