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Sømmendrag: Saken gjaldt klage over al Vinmonopolet ikke tíllot klageren å endre prisen på

et produkt i basisutval¡¡et utenom de lre firlige lidspunktene somfølger av regelverket

(1. januar, l. mai og l. september). Klageren anførte at den tidligere grossisten hadde økt

produktprisen vesentligJbr å ødelegge þr produktet.þr klageren overtok som gro.ssisl. Siden

det þrelå sabotasje, mente klageren at clet mtttte giøres unntak./ia regelverket, slik at prisen

kunne reverseres umiddelbarl. Nemnda tok ikke klagen lil.þlge. Nemnda viste til at reglene

om prisendring ikke gir rom./ttr unnlak, og at klageren som ny grossist overlar produktet ptt

gjeldende hetingelser, Vinmonopolel kan ikke ta stilling til eventuelle konflikter mellom den

lidligere og den nye grossistan.

Sak 7/20t5 Klage fra llonum Bcveragc AS

pû salg av produkt med mangclfull mcrking

Den 14. mars 2016 ble det holdt møte iNemnd ltrr prøving av AS Vinmonopolets

beslutningcr om innkjøp mv. l)eltakere var lagdommcr Eyvin Sivertsen (leder),

avdclingsdirektør Birgit Løyland, seniorrådgiver Odd Anders Nilsen og journalist Ingvild
'l'cnnfiord.

Produktet E. Michel Extra Brut ble lansert iVinmonopolets basisutvalg i juli20l0 med Best

Buys AS som grossist.

Den l. juli 2015 ga Bcst Buys AS beskjed til Vinmonopolet om at prisen på produktet ville

øke fra 1 . september 2015. Dcn 18. august 2015 mottok Vinmonopolct melding fra Best Buys

AS om at Bonum l3everages AS ville overta som grossist for produktct fra l. oktober 2015.

Den I . scptember 2015 økte prisen på E. Michel Extra Brut fra 249,90 ti1299,90 kroner, slik

Vinmonopolct var blitt varslet om.

I e-post til Vinmonopolet 8. septembcr 2015 bekreftet Bonum Beverages AS at selskapet

hadde overtatt som grossist for produktet. Ifølge e-posten var Bonum Bevcrages AS ikke blitt
informert om prisøkningen, og selskapet ønsket å reversere denne, slik at utsalgsprisen ble

249,90 kroner. Vinmonopolet avslo dette i e-post 9. september 2015, dcr det understrekes at

Bonum Beveragcs AS overtar produktet

"[....1 mcd dc betingelsene som gjelder. Vinmonopolet kan ikke ta part i, eller endre
bètingelser ved et grossistskifte-Vi kan ikke se at Vinmonopolet kan fravike
bestemmclser om generelle prisendringer, slik at prisen tidligst kan endres f'ra l.
januar.

Vinmonopolet påpekte avslutningsvis i e-posten at betingelsene ved overtakelsen "[...] må bli

et forhold mcllom Bonum og Best Buys".

Vinmonopolet supplerte begrunnelsen i e-post 16. september 2015:

"Som vi tidligere har meddelt [...], overtar ny grossist produkter med de betingelscr
som gjelder på overtakelsesticlspunktet. Vinmonopolet har ingen hjemmel eller



anledning til å utøvc skjønn i forhold til en grossists prisfastsettelse. Dette er et f'orhold
mellom gammel og ny grossist som Vinmonopolet ikke kan mcne noe om."

Vinmonopolet mente å fìnne støtte for konklusjoncn i klagenemndas sak nr. 312004,
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Ilonum l]cverages AS sendte klage på avgjørclscn l. oktober 2015. Vinmonopolet overscndte

klagen og sin saksfrcmstilling til klagenemnda ved brcv 15. oktober 2015. Bonum Beveragcs

AS I'rkk i oversendclsesbrevet en lÌist på tre uker for merknader til saksfiemstillingen.

Klagencmnda har ikke mottatt merknader.

Kla gerens hovetlarrf'ørsler:

Klageren anser prisøkningcn fta249,90 ti|299,90 kroner som sabotasje fra den tidligere

grossisten Best Buys AS mcd sikte på å ødelegge f'or produktct cttcr at selskapet mistet retten

til å representerc produktet i Norge. Produsenten har gitt l3cst t3uys AS en pris som tilsier at

utsalgsprisen kan settes 1T1249,90 kroner. Produktet har i mangc år vært solgt til omtrent

denne priscn. Ut fra markedsposisjon og kvalitet er dcttc en riktig pris. Verken produsentcn

ellcr dcn nye grossisten Bonum Beverages AS blc informert otn prisøkningen.

Det cr i både fi¡rbrukernes, Vinmonopolets og llonurn Beverages AS' intcrcsse at produktets

utsalgspris så raskt som mulig rcduscres til et riktig nivå.

Vinmonopolets nyc ordning for prisregulering, som innebærcr at priscn bare kan endres hvert

tertial, vil føre til kraftig reduksjon i salget. Konsekvenscn kan bli at produktet strykes.

Klagcnemndas sak nr.312004, som Vinmonopolet har vist til, er ikke samrnenlignbar. Etter

rcgclvcrket som gialdt den gang, hadde klagercn mulighct til å redusere prisen hver måned.

I)cttc cr en vcscntlig forskjell f'ra dagens situasjon, der prisen bare kan endres hver ljcrde

måncd. Dettc kan være I'or sent lor produktct E. Michel Extra Brut.

Siden prisøkningen skyldes et ønske om å skade produktet, bør det gjøres unntak fra

regelverket i dette till'ellet, slik at prisen på produktet umiddelbart kan reduscres til 249,90

kroner.

Vinmonopolets hovcdanførsler:

Den nye grossisten overtar produktet på dc betingclsene sorn gielder på

ovcrtakelsestidspunktet. Vinmonopolet kan ikkc involvere seg i eventuelle konfliktcr mellom

gammel og ny grossist.

Best Buys AS meldte inn prisøkningcn tre måneder før den skullc tre i kraft. Det er i tråd med

regelverket. Vinmonopolct kan ikke skjønnsmessig vurdere om prisen er urimelig.

Priscn pâ et produkt kan endres tre ganger i året; l. januar, l. mai og l. september. Ordningen

med måncdligc priscndringer ble endret fla I . januar 2014 for å oppnå større lbrutsigbarhct.

Vinmonopolet ser ikke at clet kan gjøres unntak for klagercn. Det ville være i strid mcd

prinsippct om likebehandling om klageren fikk anlcdning til å endre prisen umiddelbart.
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Klagcrcns produkt har hatt en marginal salgsnedgang i septembcr 2015, men dct har ikke

påvirket produktrangeringcn. Produktet var på 4. plass i sin produktgruppe både i august og

september 2015. Styringstallet for gruppsn er 14.

Vinmonopolets avgjørclse må dcrfor opprettholdes.

Klagcncmnda er kommct til at klagen ikkc fører frem.

Generelle avtalevilkår for Vinmonopolets innkjøp er inntatt i "Generelle innkjøpsbetingclscr

lbr AS Vinmonopolet". I gicldcnde versjon av innkjøpsbetingelsene er det i punkt 4.1 første

avsnitt lastsatt at grossistcne kan endre prisene på produktene tre gangcr i året:

"Priscndringcr kan foretas med virkning fia l. januar, l. mai og l. scptcmber, i den grad
f'ast pris ikkè er avtalt. [...] NV pris gjelder for bcstillinger som fbretas etter tidspunkt lor
iverkscttelscn av priscndring. "

I en tidligere versjon av innkiøpsbetingclsene var det i punkt 4.1 andre avsnitt gitt cn særregel

om prisreduksjoncr. llestemmelsen lød slik:

" Prisreduksjon kan fbretas månedl i g etter gj eldendc rctningsl inj cr. "

Ved en cndring av innkjøpsbctingelserle som trådte i kraft l. januar 2014, ble adgangen til
måncdligc prisreduksjoner avgrenset til kun å gielde i nærmere angittc situasjoner:

"Prisreduksjon kan i tillcgg l'orctas i forbindclsc med varsel om strykning av et produkt i
basisutvalget fra Vinmonopolet og dette skal sluttselges. Tilsvarcndc kan det ettcr søknad
tillates pri-recluksjon utover nevnte datoer i forbindclse med at et produkt skal utgå l'ra
Vinmonopolets sortimcnt. Un slik prisreduksjon må meldes innen 15. i måneden, for så å
gicldc fra l. påfblgende måned."

Det følgcr av dette at det bare er når et produkt skal sluttselges fra basisutvalget ellcr fra
Vinmonopolets sortiment fbr øvrig, at gjeldende regelverk gir adgang til å redusere prisen på

andrc tidspunkter enn l. januar, l. mai og l. septcmber.

Vår sak gjelcler ikke et produkt som skal sluttsclgcs. Det betyr at hovedregelen f'år anvendelse,

slik at prisen bare kan endres hvert tertial. Ordlyden i punkt 4.1 er klar og gir ikke rom lbr

unntak basert på en skjønnsmessig rimclighetsvurderitrg.

Prisøkningcn på produktet E. Michel Extra Brut ble besluttet av den tidligcrc grossisten og

trådtc i kraft en måned før klageren overtok som grossist. Klagcrcn anførcr at formålet med

prisøkningen må ha vært å ødelegge for produktet i forbindclsc mcd at ny grossist overtok, og

at det i denne spesielle situasjonen må være adgang til å rcvcrserc prisøkningen, selv om

regclverket ellers ikke åpner fbr det.

Nemnda fìnner at anlbrselen ikkc kan førc frem.

Skilïe av grossist cr rcgulcrt i innkjøpsbetingelsene punkt 7, hvor det heter:

"Skifle av grossist for et produkt fordrer skrifllig meddelelse om dette fra både
opprinnelig og ny grossist. Meddelelsen skal inneholde en omforcnt dato for ovcrgang.

Ved uenighet mellom grossistene fbrholder Vinmonopolet seg til den opprinnelige
grossist sâ lenge dcnnC cr lcvcringsdyktig. Dersom opprinnelig grossist ikke kan oppfyllc
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leveringslbrpliktelsene i henhold til denne avtalen, anses avtalen som misligholdt og
avtalen kan sies opp med øyeblikkclig virkning.

Vinmonopolet tar ikke dcl i konflikt mellom ny og opprinnelig grossist.

Ny grossist overtar alle I'orpliktelser med hensyn til retur og reklamasjon på produktet
etter at skiltet er gjennom[ørt."

Dette må fbrstås slik at den nye grossisten trer inn i den tidligere grossistens rettighcter og

plikter overfor Vinmonopolet. Om den nye grossisten ønsker endringer, må dette skje

innenfor rammen av Vinmonopolets alminnelige regelverk. Det betyr i praksis at klageren er

bundet av den tidligere grossistens prisfastsettelse, så lenge denne cr i samsvar med

Vinmonopolets regelverk.

Om det er slik at den tidligere grossistens beslutning om prisøkning var i strid med avtale med

klagercn - eller var urettmessig cllcr illojal ovcrfor klageren på annet grunnlag - f'år dette

ingen betydning for Vinmonopolet som tredjepart. Klageren må da eventuelt rette krav mot

den tidligere grossisten. Det vises til den uttrykkelige bestemmelsen i innkjøpsbetingelsene

punkt 7 tredje avsnitt om at Vinmonopolet "ikke [tar] del i konflikt mellom ny og opprinnelig
grossist".

Ettersom prisøkningen ble besluttet til rett tid og lå innenfor dcn øvrc prisgrensen for
segmentet pâ299,90 kroner, gir Vinmonopolets regelverk ikkc adgang til å tilsidesette

prisfastscttelscn.

Dct tilføycs for ordcns skyld at heller ikke klagenemnda har kompetanse til å trefl'e avgjørelse

i tvister mcllom grossister,.if. nemndsforskriften $ 3.

Dtter dette tas klagen ikke til følge.

Avgjørelsen er enstemmi g.
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Slutnlng:
Klagen t¿s ikke til følge.

Sivertsen
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fuiders Nilsen
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