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Sammendrag: Saken ¡4ialdt klage over lslrykning av et produkt fra hasisulvalget, Det var

anført al klageren hadde hatl en høyera ulsolgtgrad enn konkuruentene, og al
produktplasseringen var ugunsti¡4 i enkelte utsal¡4ssteder. Klagenførle ikke frem. Nemnda./hnt

at utsolgtgradenþr klagerens produkt med god margin var innen/ör rammen av det

akseptahle. Nemnda.þnt ikke holdepunkter./br at kla¡4erens produkt var hlitt utscttt.for usaklig

/brskjellsbehanclling i forhinde lse med opphevaring og utstilling i utsal¿¡sstedene.

Sak 4/2016 Klage fra Fondbcrg AS
over strykning av produktet Ossian fra basisutvalgct

Den 17. oktober 2016 ble det holdt møte i Ncmnd for prøving av AS Vinmonopolets

beslutninger om innkjøp mv. Deltakere var lagdommcr Uyvin Sivcrtsen (lecler), advokat Inger

Eriksen, seniorrådgiver Odd Anders Nilscn og.journalist Ingvild Tennfiord.

Produktet Ossian ble overført til basisutvalget i november 201 I på grunnlag av produktets

salgsvolum i bestillingsutvalget. Ved salgsmålingen lbr perioden 6. novcmbcr 2015 til
30. april 2016 ble produktet rangert som nummer 7 i produktgruppcn hvitvin < 9 gram sukkcr

pcr liter, segment 7. Produktgruppen hadde et styringstall på 6. Ossian solgte 662liter i

målcperioden. Produktet som ble rangert på sistc plass innenfor styringstallet, solgte 674 liter

i samme pcriode.

Urrder henvisning til måleresultatet ga Vinmonopolct i brev I l. mai 2016 beskjed til
grossisten Fondberg AS om at Ossian ville bli strøkct fra basisutvalget og overf'ørt tilbake til
bestillingsutvalget fra 12. juli 2016.

Fondberg klaget pâ avgjørclson om strykning i e-post til Vinmonopolet 31. mai 2016.

Vinmonopolct oversendtc klagcn og sin saksfremstilling til klagenemnda ved brev 21. juni

2016, t'ondberg fikk i ovcrsendclsesbrevet en f'rist på tre uker lbr merknadcr til
saksfrcmstillingen. Klagcnemnda har ikke mottatt merknader.

Klagcrens hovedarrfbrsler:

Et konkurrerende produkt, cn Mcursault, hadcle cn mistenkelig salgsøkning iapril 2016. Dcttc

førte til at klagerens produkt, Ossian, blc slått ut f'ra basisutvalget med knappest mulig margin.

Det skilte bare tolv litcr i salg til produktet på sjette plass i rangeringen.

Klagercn mener at to av Vinmonopolets butikker har hatt for lav lagerbeholdning av Ossian,

noe som førte til at produktet ble utsolgt. Dette fìkk storc konsekvenser ettersom det var

høysesong.

Klageren har dessuten fått henvendclscr om at Ossian har vært vanskelig å finne i to av

Vinmonopolets mestselgende butikker i Oslo, fbrdi produktct var plasseft i svalrom i stedet

for i hyllen fbr spansk hvitvin. Dette stemmer med salgsoversikter, som viser at produktet har

solgt dårlig i disse butikkene. Hvis Ossian hadde hatt en normal plassering i disse butikkene,

mener klageren at produktet ville ha solgt tilstrekkelig til å beholde plassen i basisutvalget.
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Vinmonopolcts beslutning om strykning må på denne bakgrunn opphcvcs.

Vin monopolets hovedanførsler:

Klageren viser til en mistenkclig salgsøkning for et konkurrerende produkt, cn Mcursault. Dct

antas at det siktes til produktet Jcan Monnier Meursault Vieilles Vignes.

Salgsoversiktcr viser ingen vesentlig endring i salgsmønsteret til dettc produktet i løpet av

måleperiodcn. Jean Monnier Meursault Vieilles Vignes ble dessuten rangert på fcmtc plass i

salgsmålingen. Det var et annet produkt som teknisk sett skjøv klagcrens produkt ut av

basisutvalget.

ilorskjellen i utsolgtgrad mellom Ossian og konkurrercndc produkter er helt marginal og gir

ikke grunnlag fbr å omgjøre avgiørelscn om strykning.

Utsolgtsituasjoncn i de konkrete butikkene som klageren viser til, skyldcs storc cnkeltsalg.

Vinmonopolet kan ikkc lcggc inn sikkerhetsmarginer ved alle produktbestillingcr. Irn viss

utsolgtgrad må akscpteres.

Klageren har vist til at utsolgtsituasjonen oppsto i høyscsong. Ossian sclgcr imidlertid ganske

.ievnt hele året. Dessuten var det også høysesong for konkurrerende produkter.

Det fblger av innkjøpsforskriftcn $ 3-2 at Vinmonopolet i sin innkjøpsvurdering skal lcgge

vekt på både pris, kvalitet og levcringsdyktighet. Vekten av <Je enkelte kriteriene vil varicrc

med type produkt, målgruppe og dc øvrige spesifikasjonene i konkurransegrunnlaget.

Vinmonopolet bruker svalrom for å unngå fbrringelse av produktkvalitet. Dcttc hører under

Vinmonopolcts forretningsmessige skjønn, som nemnda ikke kan ovcrprøve.

Dc to butikkene som har brukt svalrom, har gjennomgåendc hatt et lavere salg av hvitvin i

klagerens produktgruppe enn de øvrige butikkcne som klageren viser til. Dette skyldes ikke

bruken av svalrom, men at butikkene har svært ulikt kundegrunnlag og derfbr ikke kan

sammenliknes. Det er ikke grunnlag for å hcvdc at produktplasseringen er årsaken til
forskjellen i salg.

En salgsl'orskjcll på tolv litcr er relativt mye i lys av at totalsalget for klagcrcns produkt i

måleperiodcn var på kun 662 liter.

Vinmonopolet mener at avgjørelsen om å stryke Ossian fra basisutvalget, må opprettholdes.

Klagcncmnda er kommet til at klagcn ikke førcr frem.

Klageren har påberopt to forhold som grunnlag for opphevelse av Vinmonopolcts avgiørelse

om strykning. Det er for det første vist til at produktet Ossian hadde cn høyerc utsolgtgrad enn

konkurrentene, for det andre at produktplasseringen var ugunstig i cnkelte utsalgsstedcr.

Klageren har i den forbindelse anført at et konkurrerende produkt, Jcan Monnier Meursault

Vieilles Vignes, hadde en mistenkelig salgsøkning i april 2016.
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Klagenemnda har bchandlet flerc saker som gjcldcr forskjcll i utsolgtgrad. Med utgangspunkt

i prinsippet om likebehandling i innkjøpsfurskriften $ l-l har nemnda lagt til grunn at dersom

et produkt har hatt en vesentlig høyere utsolgtgrad enn det som var trendcn for konkurrcntcnc

som ble rangert fbran, og clette skyldes fbrhold som Vinmonopolet har ansvaret ltrr, vil dct

kunne føre til at Vinmonopolets innkjøpsbeslutning må oppheves. F'orutsetningcn cr at

forskicllcn i utsolgtgrad kan ha vært avgjørende fbr at produktet ble rangert utenl'or

styringstallct. Det vises tilomtalen av rremndas praksis i sak 6/2014, se også sak 8/2014.

Det er viktig å understreke at det ikke er praktisk mulig å unngå at enkeltprodukter av og til
blir utsolgt. Sorn fblge av dette må visse variasjoner i utsolgtgrad mellom cnkcltprodukter

aksepteres. Slike variasjoner kan sies å være en iboende usikkcrhctsfaktor vcd systemet for
salgsmåling, som grossistcne må leve med. I nemndas sak 612014 heter det om dette:

"[...] Slikc variasjoncr cr uunngåclige om ikkc Vinmonopolets butikker pålegges å
sørge for en utsolgtgrad på null fbr alle produkter, noe som i praksis ville bety at
butikkene til enhver tid mâ ha flcre produktcr på lagcr cnn de regner med å selge. Som
ncmncla pekte på i sakene I og2l20l4, kan et slikt krav om'sikkerhetsmargin'ved
Vinmonopolets innkjøp ikke utledes av rcgelverkct. Størrelsen pâ butikkcncs
lagerbeholdning hørcr i utgangspunktet under Vinmonopolets fbnetningsmessige
skjønn, som nemnda ikke har adgang til å prøve, jf'. nemndsbrskriftcn $ 3 andrc ledd."

Når det gjelder vår sak, fì'emgår det av Vinmonopolets oversikter at klagerens produkt i løpet

av måleperioden har hatt noe flere utsolgtdager enn konkurrentcne i sammc produktgruppe.

Mcns gjcnnomsnittlig antall utsolgtdager lbr produktgruppen sett under ett var 37, var tallct
for Ossian 78 dager.

Forskjellen i antallet utsolgtdagcr flcmstår proscntvis som bctydclig. lor å få et korrekt bilde

av produktets tilgjengelighet, er det imidlertid nødvcndig å holde antallet utsolgtdagcr opp

mot det totale antallet salgsdager i målepcriodcn, som for klagerens produkt var 8496. Det gir

en utsolgtgrad på 0,92 prosent.

Dcnnc utsolgtgraden liggcr innenfor rammcn av det som ordirrært må fbrventes ved den typen

salgsvirksomhet som Vinmonopolet driver. Til sarnmenlikning gjaldt klagene som nemnda

behandlet i sakene I og 612014, produkter sorn hadde hatt en utsolgtgrad på henholdsvis og

2,5 og2,3 prosent. Dette ble ansett som akseptabelt av ncmnda i lys av at regelverket ikkc gir
grunnlag fì:r å stille krav om at Vinmonopolet legger inn gencrellc sikkcrhctsmargincr vcd

innkjøp.

Sakcn gjclder dessutcn cn katcgori produkter som generelt omsettes i et moderat volum. I

løpct av hclc målcperioden solgtc klagercns produkt kun 662 liter. Det ligger i sakens natur at

produktcr som ut fra den generelle etterspørselen tas irrn i et begrenset kvantum, lett vil kunne

bli utsolgt i enkeltbutikker, for eksernpel sorn l'ølge av store enkeltkjøp. Når utsolgtgraden frlr
klagerens produkt til tross fbr dette bare ligger på 0,92 prosent, mâ tilgjengelighcten regnes

som tilfredsstillende.

For øvrig har Vinmonopolet lagt I'rem tallmateriale som viser at det nettopp var slikc storc

enkeltkjøp som fbrte til utsolgtsituasjoner i de butikkene som er nevnt i klagen. Dct cr altsâ
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ikke holdepunkter for at disse butikkene mer generelt feilbedømte etterspørselen etter

klagerens produkt.

Det fremlagte tallmaterialet gir ikke støtte for at det konkunerende produktet Jean Monnier

Meursault Vieilles Vignes har hatt en påfallende salgsutvikling, i hvert fall ikke i en slik grad

at det får betydning for saken.

Selv om klagerens produkt har hatt dobbelt så mange utsolgtdager som snittet for

konkumentene, blir nemndas konklusjon at utsolgtgraden har vært så lav at resultatet av

salgsmålingen uansett ikke kan underkjennes.

Klageren har videre pekt på at Ossian har vært plassert i svalrom i to utsalgsteder i Oslo.

Klageren mener at denne plasseringen har gitt produktet en konkunansemessig ulempe.

Bruk av svalrom bygger på faglige vurderinger som nemnda i utgangspunktet ikke kan

overprøve. Det er ikke holdepunkter for at klageren i forbindelse med oppbevaring eller

utstilling av produktene er blitt utsatt for usaklig forskjellsbehandling, jf. innkjøpsforskriften

$ l-1.

Etter dette tas klagen ikke til følge.

Avgj ørelsen er enstemmig.

Slutning:
Klagen tas ikke til følge.

Eyvin Sivertsen

lnger Eriksen Odd Anders Nilsen Ingvild Tennfiord
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