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Sammendrag: Saken gialdt klage over Vinmonopolets avgiørelse om å heve et innkjøp av vin

til partiutvalget. I-levingen var be¡4runnet med at leveringen av produktet var blitt./ttrsinket to

ganger, þrst þrdi produktet ikke var ankommet fra produsenten i Chile, derelter fordi
klageren leverte feil årgang av produktet til moltakskontroll hos Vínmonopolet. Samlet./iarte

dette til at lanseringen av produktet ville blíJìre månedarJitrsínket. Klagenemndafant at en

Jbrsinkelse påfire måneder i dette tilþllel måtte regnes som vesenllig. Det ble vist til at vinen

var innkjøpt til et fagtema om Syrah-basert vin. Dette giorde at /'orsinkelsen skapte særlige

ulemper þr Vinmonopolet. Klagerens anførsler om at Vinmonopolet hadde medvirket lil
feilen, førte ikke.frem. Klagen ble på denne bakgrunnlitrkaslel.

Sak l/2015 Klagc fra Vinarius AS på avgiørelse om

hcving av innkjøp til partiutvalget

Den 25. juni 2015 ble det holdt møte i Nemnd for prøving av AS Vinmonopolets beslutninger

om innkjøp mv. Deltakcrc var lagdommer Eyvin Sivertsen (leder), advokat Inger Eriksen,

seniorrådgivcr Odd Anders Nilsen og journalist Ingvild Tennljord.

Vinmonopolet besluttet 16. juni 2014 å kjøpe inn 1800 flaskcr av produktet Matetic EQ Syrah

201I fra grossisten Vinarius AS til partiutvalget. Innkjøpsbcslutningen ble truffet etter

anbudskonkurranse som del av et fagtema om Syrah-bascrte viner. Ifagtemaet er beskrevet

slik i Vinmonopolets Markeds- og produktplan 2014-2 (på side I l):

"l november skal vi lansere en rekke Syrah-basertc viner fra hele verden. Vi har
utlbrmct åttc spesifikasjoncr fordelt på Frankrike, USA' Australia, Sør-A,frika og
Chile. Slik vil vi få frem den store spennvidden i stil og uttrykk som denne druen
evner å gi, avhengig av vokscstcd, vitikultur og vinifikasjon. Produktene vil rette seg
mot kunnskapsrike og eksperter på grunn av det høye prisnivået på appcllasjoner som
I-lermitage og Cornas, og fordi vi ønsker å vise topp oversjøisk Syrah-kvalitet. Det vil
likevcl bli lansert produktcr som vil favne bredt og også treffe den vininteressertc
kunden."

Dct frcmgikk av Vinmonopolets akseptbrev 16, juni 2014 at EQ Syrah 201 I skulle lanseres i

partiutvalget 7. november 2014, og at produktet måtte være "på lager og tilgiengelig fbr

bestilling og levering senest 1.10.2014". Vinmonopolet skrev videre:

"Dersom produktet ikke er på lager og tilgjcngelig for bestilling og levering innen
frist, vil produktct ikke bli presentert i journalistprøvingen og få utsatt lansering, uten
nyhetsfbkus.

Vi forbeholder oss retten til å heve kjøpet dersom ovennevnte frister ikke overholdes."

Produktet var ikke tilgjengelig hos Vinarius L oktober 2014 fordi varene ikke var mottatt fra

leverandøren i Chile. Vinmonopolet besluttet på denne bakgrunn å utsette lanseringen av

produktet til januar 2015, med lcvering til mottakskontroll i desember 2014. Vinmonopolct

varslet Vinarius om utscttclsen i e-post 16. oktober, der det heter:

"Forutsatt at produktet ikke stoppes i neste mottakskontroll vil det bli åpnet for
lanscring og bli presentert ved journalistprøvingen.
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Vi gjør oppmerksom på at dersom produktet ikke er tilgjengelig på lager 1. desember
vil kjøpet bli hevet."

Produktet som ble levert til Vinmonopolets mottakskontroll i begynnelsen av desember 2014,

var 2009-årgangen av Matetic EQ Syrah, ikke årgangen fra 201 l. Fordi det var levert feil

årgang, besluttct Vinmonopolet i brev 5. januar 2015 å heve kiøpet. I brevet er hevingen

begrunnet slik:

"Vi viser til e-post sendt 16. oktober 2014 der produktet fikk utsatt lansering da
produktet ikke.var på lager og tilgjengelig for bestilling og leveringtil avtalt tid
l. oktober 2014 mCd korrekt årgang. Produktet som ble levert var 2009 årgang, mens
innkjøpt produkt er 201 I årgang.

Produktet fikk utsettelse til neste ordinære mottakskontroll, forutsatt at
på lager og tilgjengelig for bestilling og levering innen l. desember 20
ville da bli utsatt uten nyhetsfokus.

Videre ble det beskrevet at dersom produktet ikke var på lager tilgiengelig for
bestilling og levering l. desember ville kjøpet bli hevet.

Produktet med korrekt årgang (201l) har ikke vært tilgiengelig for bestilling til
ordinær mottakskontroll, og vi anser dere som ikke leveringsclyktige."

Ved brev datert 27. fcbruar 2015 klaget Vinarius på avgjørelscn om heving. Vinmonopolet

oversendte klagen og sin saksfremstilling til nemnda 30. mars 2015. Vinarius fìkk i

oversendelscsbrevet en frist på tre uker for merknader til saksfremstillingen. Klagenemnda

mottok ingcn merknader.

Klagefristcn er i utgangspunktet tre uker fra tidspunktct da klageren ble kjent med

beslutningcn om heving. Ettersom Vinarius alleredc i c-post 22, januar 2015 varslet

Vinmonopolet om at selskapet ville klagc på hevingenn anser klagenemnda den formelle

klagen fta27, februar20l5 som rettidig.

Ved e-post 17. juni 201 5 stilte klagcnemnda diverse spørsmål til Vinmonopolet i anledning

saken. Både Vinmonopolet og klageren har gitt svar på henvendelsen.

Klagerens hovcdanførsler:

Vinmonopolet er medansvarlig br at Vinarius leverte feil årgang av Matetic EQ Syrah til
mottakskontroll hos Vinmonopolet i desember 2014.

Det er feil at Vinarius ikke hadde 201l-årgangen tilgjengelig på lager i desember 2014,

Vinarius'distributør mottok 201l-årgangen i slutten av oktober 201l, det vil si over en mâned

før fristen som var avtalt med Vinmonopolet. De to årgangene var registrert med forskjellig

varenummer hos distributøren.

Bakgrunnen for feilleveringen er at to av Vinmonopolets butikker bestilte Matetic EQ Syrah

før 201l -årgangen var på lager. Disse butikkene fikk derfor levert 2009-årgangen. De

reklamerte på dette og returnerte varene til Vinarius' distributør, men uten å oppgi sinc

ordrenumre. Dette førte til at varene fþa 2009 ble innregistrert under feil varenummer hos

distributøren og lagret på plassen til 201l-årgangen.

produktet var
14. Produktet
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Flvis Vinmonopolet hadde hatt bedre rutiner og oppgitt ordrenummer ved retur, ville varene

ha blitt registrert og lagerført på korrekt måte hos distributøren. I så fall ville Vinmonopolet

ha mottatt riktig årgang i desember 2014. Dctte er hovedbegrunnelsen f'or klagen.

Det viscs også til at Vinmonopolet ikke varslct Vinarius om feilen før 22. desember 2014. Det

burde ha vært mulig for Vinmonopolet å oppdage feilen tidligere, slik at Vinarius fìkk

mulighet til å levere riktig vare tidsnok til lanseringen ijanuar 2015.

Konsekvensene for Vinarius står ikke i forhold til de ulempene det vil ha for Vinmonopolct

ikke å heve kjøpet. Når dette ses i sammenheng med at Vinmonopolet er medansvarlig for

feilen, må beslutningen om heving omgiøres.

Vinmonopolcts hovedanførsler:

Det foreligger vescntlig kontraktsbrudd, slik at kjøpct kan heves

Vinmonopolet har ikke mottatt avtalt produkt, først fordi produktet ikke var innkommet hos

grossisten, deretter fordi feil årgang blc lcvert. Neste mulighet ville ha vært levering til
mottakskontroll I . februar 2015 for lansering i mars. l)ette ville ha ført til en forsinkelse på

fire måneder, noe som cr en vesentlig forsinkelse.

Vinmonopolet informcrte Vinarius om fristene både i akseptbrcvet fra juni 2014 og i oktober

2014, da lanseringen ble utsatt. Til tross for dette mottok Vinmonopolet ikke det bestilte

produktet verken til opprinnelig eller utsatt frist.

Matctic EQ Syrah 2011 var innkjøpt som ett av sju produkter til et fagtema som

Vinmonopolet skulle ha i november 2014 for druen Syrah. Et slikt fbgtema, med tilhørcnde

pressepresentasjon, setter produktet i en kontekst som fører til økt oppmerksomhct og

etterspørsel hos kundene.

Markedet for chilensk vin i den aktuelle prisklassen er i utgangspunktet lite. Den aktuelle

typen rødvin selger dcssuten best i vinterhalvåret, og da gjerne som julegave. Julesalget utgjør

drøyt20 prosent av Vinmonopolets salg. Risikoen I'or at varene vil bli liggende lenge i

butikkene og ta opp hylleplass til fortrengsel for andre varcr, cr betydelig større etter jul, og

risikoen øker utover våren. Dette lører til økonomisk tap og ulemper fbr Vinmonopolct.

Varenc vil i verste fall måtte kasseres.

Med lansering i mars ville produktet ikke ha fått oppmerksomhet i pressen, og forventet salg

ville ha vært lavere enn med det planlagte lanseringstidspunktet ijanuar.

Vinarius kan ikkc unnskylde seg med svikt i Vinmonopolets rutiner ved vareretur. Vinarius

valgte å ha samme varenummer hos Vinmonopolet for de to årgangene, mens det ble opprettet

ulike varenumre hos distributøren. Dette skapte risiko for komplikasjoner som grossisten selv

må bære konsekvensene av.

Avgjørelsen om å heve kjøpet må derfor opprettholdes.
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Klagenemnda er kommet til at klagen ikke kan tas til følge.

Spørsmålet i saken er om leveringsforsinkelsen innebærer vesentlig mislighold, slik at det er

grunnlag for heving. Spørsmålet beror på en helhetsvurdering der en overordnet retningslinje

er at avtalebruddet ctter art og omfang må gi "rimelig grunn for [...] å si seg løst fra

kontrakten", j f. Høyesteretts dommer i Retstidende 1998 side I 5 l0 (på side 1 51 8) og

Retstidende 1999 side 408 (på side 421), se ogsâ klagenemndas sak9l20l4. Det må i den

nærmere vurderingen legges vekt på hvilken betydning misligholdet har fbr Vinmonopolet.

Dette må avveies mot de konsekvensene heving vil få for Vinarius. Også andre momentcr er

relevante, blant annet graden av skyld og hva som er årsaken til misligholdet. Heving må etter

en samlet vurdering ikke fremstå som uforholdsmessig. Det vises til fremstillingen i

Hagstrøm, Obligasjonsrett,2. utgave 2011, punkt 18.2.2.

Vinmonopolets opprinnelige plan var å lansere Matetic EQ Syrah 201I i partiutvalget

7. november 2014. Fordi varcne ikke var ankommet I'ra Chile, slik at de ikke var tilgjengelige

for bestilling hos Vinarius, ble lanseringstidspunktet utsatt til januar 2015,I{eller ikke denne

lanseringen kunne gjcnnomføres, denne gangen fordi Vinmonopolet mottok fbil årgang av

vinen til mottakskontrollcn i desember 2014. Det cr ikke omtvistet at neste mulige

lanseringstidspunkt var ibegynnelsen av mars 2015, altså fire måneder etter den opprinnelige

planen.

Klagencmnda tar som utgangspunkt at en samlet forsinkelse på fire måncder i en sak som

denne, må regnes som et vesentlig mislighold som gir hevingsgrunn, forutsatt at forsinkelsen

skyldes forhold på grossistens - Vinarius'- side. Det er i denne vurderingen lagt vekt på at

Matetic EQ Syrah 201 I skulle lanseres sammen med seks andre produkter som del av et

fagtema om vin basert på Syrah-druen. lìorsinkelsen skapte derfor større ulemper for

Vinmonopolet enn det som er vanlig. Det vises til Vinmonopolcts anførsler om dette, som

nemnda slutter seg til. Ved Vinmonopolets e-post 16. oktobcr 2014 ble Vinarius dessuten

uttrykkelig orientert om at kjøpet ville bli hevet hvis produktet ikke var tilgjengelig

l. desember 2014. Dette ga grunn til skjerpet aktsomhet på Vinarius' side'

Spørsmålet er så hva som var årsaken til forsinkelsen, det vil si om fbrsinkelsen skyldtes

forhold på Vinmonopolets eller Vinarius' side.

Det er på det rene - og ikke bestridt - at den første lanseringsutsettelsen skyldtes fbrhold som

Vinarius bærer risikoen for, nemlig forsinkelser i varelevcransen fra Chile. Vinarius har

derimot anført at Vinmonopolet har medvirket til at den neste lanseringen ikke kunne

gjennomf'øres. Vinarius har vist til at riktig produkt var tilgjengelig på lager i god tid før

l. desember 2014, som var den fristen Vinmonopolet hadde satt. Men fordi to av

Vinmonopolets butikker ikke oppga ordrenummer ved retur av flasker lla 2009-årgangen

høsten 2014, ble disse f'laskene feilaktig innregistrert og lagt på lagerplassen for 201l-

årgangen hos Vinarius'distributør. l)a Vinmonopolet bestilte vareprøver til mottakskontroll i

desember 2014, ble flasker fra 2009 oversendt i stedet for flasker fra 201 l. Vinarius mener at

ordrenummer skulle ha vært oppgitt ved varcrcturen, og at feilen i så lbll ville ha blitt unngått.
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Klagenemnda er enig med Vinarius i at det ville ha vært en fordel om Vinmonopolets butikker

hadde oppgitt ordrenummer ved returen av 2009-varene. Nemnda kan imidlertid ikke se at

unnlatelsen av å gjøre dette utgjør en rutinesvikt som tilsier at Vinmonopolet må bære

ansvaret fbr at feil årgang ble levert i desember 2014. At de to butikkene nøydc scg med å

oppgi Vinmonopolets varenummer, må anses som forsvarlig. Dctte vil normalt gi

distributøren tilstrekkelig grunnlag for å identilÌsere hva forsendelsen inneholdcr.

Etter nemndas oppf'atning er det grunnleggende problemet i vår sak at2009- og 201l-
årgangen av Matetic EQ Syrah hadde samme varenummer hos Vinmonopolet. Vinarius'

distributør måtte derlbr ha sjekket innholdct i forsendelsen, og ikke bare følgescddelen, for å
avdekke hvilket år den returnerte vinen var fra. Det gjorde distributøren tydeligvis ikke. At
distributøren unnlot dette, kan forklares med at det felles varenummeret hos Vinmonopolet

var koblct sammon mcd et særskilt varenummer fbr 201 I -årgangen i Vinarius' interne

vareregistreringssystem. 2009-årgangen hadde et annet internt varenummer. Ved inntasting av

Vinmonopolets varenummer ga systemet derfbr - lèilaktig - beskjed om at de returnerte

varene var fra 2011.

Etter det som er opplyst, var det Vinarius sclv som valgte â ha felles varenummer for de to

årgangene hos Vinmonopolet. Valget var muligens basert på en misforståclse om hva

Vinmonopolet ønsker. Det er verkcn pålagt cller anbefalt av Vinmonopolet at ulike årganger

gis samme varenummer.

Det fremgår av dette at den dominerende årsaken til feilleveringen i desember 2014 er

svakheter i Vinarius' system for vareregistrering. Nemnda sikter særlig til det I'orhold at

Vinarius hadde valgt å koble det felles varenummeret for 2009- og 201 I -årgangen hos

Vinmonopolet til et internt varenummer som bare omlbttet 201 I -årgangen. Dette skaptc cn

åpenbar risiko for at de to årgangene ble forvekslet ved bestilling, levering og retur, noc vår

sak illustrerer.

Nemndas konklusjon blir på denne bakgrunn at dct cr Vinarius, ikke Vinmonopolet, som må

bære ansvaret for at Vinmonopolct mottok feil årgang av vinen til mottakskontroll i desember

20t4.

Dct er opplyst at Vinmonopolet mottok varene med f'eil årgang den 4. desember 2014. Dct

gikk over to uker, til22, desember, fbr Vinmonopolet avdekket at det var levert fcil årgang.

Spørsmålet er om Vinmonopolet burde ha avdekket feilen tidligere, slik at Vinarius fikk
mulighet til å levere riktig årgang tidsnok til at produktet kunne lanseres i.ianuar 2015.

På spørsmål fra nemnda har Vinmonopolet opplyst at det på følgeseddelen som f'ulgte

vareforsendclscn fra Vinarius, var oppgitt at vinen var fra 2011, altså den årgangen som var

bestilt til mottakskontroll. Dette er ikkc bcstridt at Vinarius. Det betyr at Vinmonopolet måtte

ha gjort fysiske undersøkelser av selvc varen (etiketten) for å avdekke f'eilen,

Nemnda finner at Vinmonopolet ikke kan kritiseres fÌlr å ha stolt på opplysningene i

følgeseddelen. Så lenge det ikkc var noen konkret grunn til mistanke om feil, kunne det ikke
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forventes at Vinmonopolet skulle giøe fysiskc undersøkclsÊr av de mottatte vareprervene

allcrcdc før den felles mottnkskontrollen av nyheter senere i dcscmber 20t4,

Nemnda cr etter dctte kommet til at Vinmonopolet haddc rctt til å hcvc kiøpct pâ grunn av

vescntlig mislighold. Klagen kan derfor ikke tas til følge.

Avgiørclsen u cnsücmmig.
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Inger Eriksen

Slutning:

Klagen tas ikke til følge.

Eyvin Sivertsen

Odd Anders Nilscn Ingvild Tennfiord
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