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Sammendrag: Saken gialdt klage over he.slutning om ikke å kiøpe inn el testprodukt til
busi,sutvalget. Klageren p(tpekte at måleperioden./br testproduktet var./em dager kortere enn

þr konkurrenlene i ba.si,çutvalget. Det sþldtes innkjøpsreglementets hestemmelse om al
måleperiodenfor te,stproclukter er "inlrodulcrjonsmåneden + 5 måneder", og ikke seks hele

måneden Klageren anJìarle at /'or.skjellen i måleperiode var avgiørende.þr
produktrangeringen, og at./brskjellsbehandlingen var i slrid med Iikehehandlingsprinsippet.

Klagenemnda var enig i de lte og tok klagen til fiilge.

Sak 2/2015 Klngc fr¡ Vinotcrra AS på avgiørelse om
ikke å ovcrføre et testprodukt til basisutvalget

Dcn22. oktobcr 2015 ble det holdt møte i Nemnd fbr prøving av AS Vinmonopolets

beslutninger om innkjøp mv. Deltakere var lagclommer Eyvin Sivertsen (leder), advokat Inger

Eriksen, seniorrådgiver Odd Anders Nilsen og journalist Ingvild T'enn{ord.

Produktet Marchesi di Barolo Piemonte lJarbcra ble solgt i bestillingsutvalgct fra 7. mars

2014, Produktet ble lanscrt i tcstutvalgct 7. novcmber 2014 i produktgruppen Rødvin BiB,
segment 3 mcd pris på minst 400 kroncr. Styringstallet for gruppen var åtte.

I måleperiodcn på scks måncdcr fra l. november 2014 til 30. april 2015 ble produktet rangcrt

som nummcr ni mcd ct salg på 36 726liter, Produktet på åttende plass i gruppen solgte 37 263

liter i samme periodc. Målingen ble lbretatt ut f'ra salget i Vinmonopolets butikker i kategori 6

og7.

Siden Marohesi di Barolo Piemonte Barbera ble rangert utcnfor styringstallct, ga

Vinmonopolet ved brev 18. mai 2015 beskjed til grossistcn, Vinotcrra AS, om at produktet

ville bli tilbakefbrt til bestillingsutvalget.

Vinotcrra AS klagct på avgjørclscn og ba i e-post til Vinrnorropolet 4. juni 2015 orn at klagen

frcmmcs for klagenemnda. Vinmonopolet oversendte klagen og sin saksf'remstilling til
nemnda vcd brcv l2..iuni20l5. Vinoterra AS fikk ioverserrdelsesbrevet en f'rist på tre uker

for mcrknadcr til saksfrcmstillingen. Klagenemnda har ikke mottatt merknader.

Klagcrens hovedan fi¡rsler:

Det l'remgår av rangcringsrapportcn at Marchesi di llarolo Piemonte Barbera bare manglet

538 litcr i salg for â bli rangcrt innenfor styringstallet og tatt opp i basisutvalget. Marginen var

altså svært liten.

l-rttcrsom første salgsdag i testutvalget var lørdag 8. november 2014, ble måleperiodcn for
Marchcsi di Barolo Piemonte Barbera f'em dager kortere enn f'or konkurrcntene, som har dcn

første ukcn i novembcr mcd i salgstallene sine.

Dct følger av regelverket fbr testprodukter at måleperioden oml'atter introduksjonsmåneden

mcd tillcgg av fcm månedcr. Klageren stiller spørsmål ved denne regelen, fordi den inncbærer
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en sammenlikning av "epler og pærer" på måletidspunktet. Klagerens produkt ville med all

sannsynlighet ha blitt overført til basisutvalget hvis antallet salgsdager i måleperioden hadde

vært det samme som for konkurrentene. Til sammenlikning er det ved innkjøp etter

anbudskonkurranse slik at produktet er listeført i basisutvalget i introduksjonsmåneden pluss

elleve månedcr, mens rangeringen skjer ut fra salget de siste seks månedene,

Konkurransesituas.ionen i et monopolmarked er annerledes enn i et åpent marked. Som

monopolbedrift har Vinmonopolet et spesielt ansvar fbr å sørge for likebehandling. Dette kan

enkelt oppnås ved en regel om at måleperioden er introduksjonsmåneden pluss seks måneder.

Da vil alle konkurrere på samme grunnlag.

Klageren ber på denne bakgrunn om at Vinmonopolet tar sin beslutning om overføring til
basisutvalget på grunnlag av sammenliknbare tall.

Vinmonopolets hovcdanførslcr:

Vinmonopolet mener at innkjøpsreglementets bestemmelser om måleperiode er

likebehandlende og saklig begrunnet.

Måleperioden er nedlblt i innkjøpsreglementet og er fastsatt ctter Vinmonopolets

lbrretningsmessige skjønn. Nemnda kan bare gripe inn hvis skjønnsutøvclscn har vært klart

urimelig eller har l'ørt til lorskjellsbchandling i strid med likcbchandlingsprinsippet i $ l-1.

Dct er noen små og godt begrunnede forskjeller i måleperioden for testutvalget og

basisutvalget. Forskjcllcnc skyldcs praktiske forhold, og at utvalgene har ulike fbrmåI.

Testutvalget og basisutvalget er ikke direkte sammenliknbare. Produktene i de to utvalgcnc cr

i en ulik markedssituasjon, og salgsmålingen må tilpasses systemet for nyhetslanseringer og

strykning av produkter.

Eksisterende produkter i basisr¡tvalget har fast distribusjon og er allcredc lagerført i
Vinmonopolets butikker. Salget måles i en periode på scks måncder. Produkter i testutvalget

har ikke fast distribusjon til butikkene fra før. Salgsmålingen skjer derfor fra lanseringsdagen

og omfatter introduks.jonsmånedcn mcd tillegg av fcm måneder. Dette er en praksis sonr har

vært fulgt siden 2006. Det sammc gjeldcr for produkter i bestillingsutvalget, som lär sitt salg

gjennom kundebestillinger og lokalt sortiment i den e¡rkelte butikk. Også her måles salget l"ra

introduksjonsmåneden med tillegg av fem rnåneder.

Lanseringsdagen lor nyheter i testutvalget er den førstc frcdagen i måncden, ikke den første

virkedagen. Av hensyn til lbrutbereknelighet for butikkene er det hcnsiktsmessig å knytte

lanseringen til en fast ukedag, og ikke til en dato. Det dreicr seg om en rekke produkter, og

det er arbeidskrevende å rydde plass til nye varcr. At lanseringen skjer på den første fredagen

i mâneden, er godt forankret i bransjen. Dettc har sammenheng med at grossistene ønsker

presseomtale av sine produkter. Vinomtaler er helgestoff for presscn.
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Vinmonopolet mener at mersalget som skyldes nyhetens intcresse, oppvcicr for at

målepcrioden for testprodukter kan bli noen fil dager kortere. l)agens system skaper

forutbereknelighet og er velfungerende og godt innarbeidet.

Klagerens fbrslag om at måleperioden bør omfi¡tte introduksjonsmåneden pluss seks månedcr,

vil ikkc føre til likcbehandling. 'l'cstprodukter vil da fä en lengre måleperiode enn

cksistcrcnde produktcr i basisutvalgct,

Systemet er dessuten basert på seksmåneclersperioder. En ordning der testproduktcr sclgcs i

sju måneder, vil være i utakt med at det lbretas lanseringer og strykninger anncnhvcr måned.

Videre vil butikkene fil flere produkter enn de er dimensjonert for.

l)en eneste gjennomlørbare mctoden vil være bare å målc salgct i dc fem siste månedene av

scksmåncdcrspcriodcn i alle utvalg. Det vil imidlcrtid førc til at testprodukter ikke vil I¿I

godskrcvct salget i introduks.jonsmåneden. Produktet vil da miste det mersalget som skyldes

presseomtale og nyhetsinteresse. En reduksjon til fbm måneder kan også føre til andre

uti lsiktcdc konsekvenser.

Med en måleperiode på fi:m måneder i vår sak ville klagercns produkt ha blitt rangert på

sjuende plass og fått plass i basisutvalget.

Produktcr som kjøpcs inn til basisutvalget etter anbudskonkurranse, har en fledningsperiocle

som omf'attcr introduksjonsmåncdcn pluss elleve måncdcr. Salgsmålingen er basert på de siste

scks måncdcnc. Dct betyr at måleperioden er den samme som for andre produkter i

basisutvalget, men til giengjelcl mistcr produktet den salgsrnåneden der det knytter seg

nyhetsintercssc til produktct.

Vinrnonopolets beslutnirrg om ikke å kjøpe inn klagerens produkt til basisutvalgct, må dcrfor

opprettholdes.

Klagcncmnda er kommet til at klagen må tas til følgc.

Formålct mcd Vinmonopolcts tcstutvalg cr å gi nye produkter mulighet til å kvalifisere seg for

salg ibasisutvalgct, jf. innkiøpsforskriften $ 5-1.

Dct er salgsvolurnet som avgjør om et testprodukt tas opp i basisutvalgct. Salgct mâ værc

tilstrekkelig til å bli rangert innenfbr styringstallet f'or den aktuellc produktgruppon. Dette er i

tråd med prinsippet om at basisutvalget "skal bestå av produktcnc mcd høyest salgsvolum på

landsbasis", jlì f'orskriflen {i 2-2 andrc lcdd. Produktcr som blir rangerl utenfbr styringstallet,

vil ikke bli innkjøpt til basisutvalget.

Systemet inncbærcr at tcstproduktcr konkurrerer med eksisterende basisprodukter om en plass

i basisutvalgct. Konkurranscn er basert på salgsvolumet "i en nærmere bestemt testpcriodc",
jf. forskriftcn (i 5-5 andrc lecld.

Målepcriodcn er nærmere regulcrt i Vinmonopolets innkjøpsreglement. F'or produkter som cr

i basisutvalgct fra før, cr målepcrioden seks måneder, jfì reglementet punkt 3.1 andre avsnitt.

For produkter i testutvalget cr målepcriodcn "introduksjonsmåneden t- 5 måneder", jfì
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rcglemcntct punkt 5.4 og 5.5. Den samme måleperioden brukcs for proclukter i

bestillingsutvalgct som lansercs i basisutvalget, jfì reglementet punkt 4.1 o94.2.

Vinmonopolet har som praksis å lansere nye produkter annenhver måned. Produktcne lanseres

den lørste f'rcdagcn i måncclcn. Det betyr at måleperioden fbr testproduktcr, og for produkter

som overfi¡res flra bcstillingsutvalget, kan bli inntil fem dager kortere enn fbr dc

konkurrerende produktene i basisutvalget. I cnkelte salgsperioder kan forskjellcn muligcns bli

enda større, jf. klagcncmndas sak 1312012, som omtales nedenfor.

Vår sak illustrcrer hvilkc utslag forskjellen i måleperiode kan gi. Klagcrens produkt, Marohesi

di Uarolo Piemonte Barbcra, ble lansert i testutvalget I'redag 7. novcmbcr 2014.

Salgsmålingen for eksisterende basisprodukter omfattet også dcn foregående uken, perioden

fra lørdag l. november. Forskjellen i målepcriodc blc vcd dettc fem salgsdager. Det utgjør

rundt 3,3 proserrt av samlet måleperiode. Klagcrcns produkt manglet bare 538 liter i salg I'or å

bli rangert innenf'or styringstallet.

LJt f'ra det tallmatcrialet som er frcmlagt av Vin¡nonopolet, legger klagencmnda til grunn at

fbrskjellcn i målcperiode var avgjørende for salgsrarrgeringen. Om målcpcrioden haddc vært

fcm måncdcr for alle produktcne, ville klagerens produkt ha blitt rangcrt på sjucndc plass, det

vil si inncnfor styringstallet, med en margin på 138 liter.

Uttcr det nemnda kan se, ville klagerens produkt høyst sannsynlig ha blitt tatt opp i

basisutvalget også om måleperioden lbr produktct hadde vært scks hele måneder, slik som l'or

konkurrentene i basisutvalget. I)ctte fremgår vcd å beregne gjerrrromsnittlig salg pcr dag -
enten firr hele rnåleperioden eller bare lor introduksjonsmåneden - og deretter legge til lcm

salgsdager fbr klagerens produkt.

Det oppstår ved dcttc spørsmål om det er i strid med likebehandlingsprinsippct at

måleperiodcn I'or testproduktcr cr noc kortere enn l'or basisproduktcr. Problemstillingcn

berører ogsâ procluktcr fra bcstillingsutvalget som lanseres i basisutvalgct. Målcpcrioden for
slikc produkter er den sammc som for testprodukter; introduksjonsmåncdcn pluss lèrn

mâncdcr.

Det bemerkes at klagerremnda er bundct av gicldendc lover og forskrifler i sin vurdering av

klagesakene. Det betyr at nemncla mâ anvende rcglcnc selv om de skulle gi uheldigc utslag i

enkelttilteller. Dette stillcr scg annerlcdes hvis reglene er i strid mcd bcstcmmclscr i

overordnet regelvcrk. Ncmnda må da følge den løsnirrgen som lølger av dcn ovcrordnccle

bestenrmclscn.

Problcmstillingen i vår sak er om reglene om mâleperiodc i Vinmonopolets

innkjøpsreglement fører til resultater som er i strid mcd likebchandlingsprinsippet i

innkjøpsforskriften $ l-1, jf'. nernndsfÌrrskrillen g l. I sâ fall går Iikebchandlingsprinsippet

foran.

Likcbehandlingsprinsippet er ikke til hinder lbr brskjcllsbehandling som er saklig begrunnet i

forskicllcr mellom produkter eller produktkategorier, cller som i praksis ikke kan unngås. Et

ckscmpcl på det sistc cr fbrskjeller i utsolgtgrad. Nemnda har i flcre sakcr påpekt at visse
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f'orskjeller i utsolgtgrad må aksepteres, selv om det skullc ha betydning for målcresultat og

rangering. Standpunktet er begrunnet med at tlet i praksis ikke er mulig lbr Vinmonopolets

butikkcr å hindre at produkter av og til blir utsolgt. Det ligger da i sakens natur at det kan

oppstå forskjellcr i utsolgtgrad. Det vises til sak 6/2014 med videre henvisninger.

Vår sak er annerledes ved at forskjellsbehandlingen følger direkte av Vinmonopolets

rcgelverk. Itorskjellsbehandlingen kan derfor i prinsippet avvikles ved en regelendring.

Ulikhcten i måleperiode kan bli betydelig. Som nevnt var den på rundt 3,75 prosent i vår sak.

Spørsmålet er om forskjellen i måleperiode kan begrunnes i særtrekk ved dc ulikc
produktutvalgene.

Vinmonopolet har anført at produkter i basisutvalget og tcstutvalget er i en ulik
markedssituasjon. Det er blant annct vist til at dct knyttcr seg nyhetsinteresse til produkter i

testutvalgct, og at prcsseomtale m.m. kan vcie opp for ulempen ved at måleperioden er noe

kortcrc,

Nemnda legger til grunn at nyhetsinteresse lor et testprodukt vil kunnc l'øre til mcrsalg. På

den annen side vil eksisterende basisprodukter kunne ha en fordel vcd at de er bedrc

innarbeidet i markedet. Det vil trolig variere hva som gir størst utslag på salget -
nyhetsinteresse eller en etablert posisjon i basisutvalget. Det vil også varicre om og i hvilken
grad et produkt lär presseomtale. I vår sak villc klagerens produkt ha blitt innkjøpt til
basisutvalget hvis introduksjonsmåncdcn var blitt holdt utenfor salgsmålingen. Nemnda finner

ut f'ra dette ikke grunnlag for å konkludcrc mcd at ulempen ved en kortere måleperiode

generelt oppveies av muligheten for mersalg i introduksjonsmåneden.

Vinmonopolet har videre vist til en rekke praktiske forhold, blant annet at det av hensyn til
forutbereknelighet er praktisk å legge lanseringen av nye produkter til en fast ukedag - dcn

første frcdagcn i måneden - og ikke til den fbrste salgsdagen i måneden. Dettc lcgger til rcttc

for presseomtale i helgene og fbr at butikkene kan fä ryddet plass til nyc varcr. Vinmonopolet

har også påpekt at reglene om måleperiode er godt innarbeidet i bransjcn og i liten grad

kritisert.

Vinmonopolet påberoptc dc sammc praktiskc forholdcne i klagenernndas sak 1312012. Saken

gialdt en situasjon der måleperioden for et testprodukt som vil lansert ijarruar måned, var

blitt cllcvc dager kortere enn for konkurrentene i basisutvalget. Det skyldtes at

lanseringsdagon var lagt til den andre fredagen ijanuar f'or å gi butikkene mulighet til blant

annct vareopptelling etter julehandelen. Nemnda I'ant at lbrskjellen i målepcriode ikke hadde

vært avgjørende for at testproduktet ble rangert utenfbr styringstallet. Klagcn ble derfor ikke

tatt til følge. Nernnda kom imidlertid med følgende avsluttendc merknad:

"Selv om nemnda altså ikke kan se at den konkrete strykningsbcslutningen er feil er
nemndas syn at Vinarius AS gicnnom klagen har påpekt en mulig systemsvakhet som i
en annen konkret strykningssak vil kunne gi et motsatt resultat. Nemnda ber dcrfor
Vinmonopolet om på generelt grunnlag å se nærmere om regelvcrkct bør endres, Selv
om reglene i innkjøpsforskriften må ha en utforming som bl.a. hensyntar at det i
gjennomsnitt lanseres ca. 600 nye produkter hver annen måned, kan verken hensynet
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til elfektivitet og eller praktiske hcnsyn scttcs foran likhetsprinsippet, jf.
innkjøpsforskriften $ I og nemndforskriften $ 1."

Klagcncmnda kan fortsatt ikke se at de praktiske hensynene som cr påberopt av

Vinmonopolct, cr tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne avvik fra prinsippct om

likcbehandling. Ncmnda viser i den fbrbinclelse også til EØS-rettens diskrimineringsfbrbud.

Httcr praksis fra UU-domstolen og EFTA-clomstolen er det klare utgangspunktet at

økonomiske og administrativc hensyn ikke gir grunnlag lbr å opprettholdc

forskjellsbehandling som hemmer markedsadgangen lbr produkter fra andrc UØS-land, jfì
Scjcrsted m.fl., UØS-rett,3. utgave 2011, side 337 med vidcrc henvisningcr.

Når det gjelder alternative ordninger, har klageren forcslâtt â la salgsmålingen fbr

testprodukter omfatte introduksjonsmånedcn pluss scks måneder. Denne løsningen vil
imidlertid ikke lbre til likebchandling. Dcn vil i stcdct gi testproduktene en ubercttigct forclcl.

Som Vinmonopolet cr innc på, vil en målcpcriode på sju mårreder dessuten få konsckvenser

firr varesortimentet, fordi salgspcrioden for hvert produkt blir lengre.

Vinmonopolct har selv frernhevet som et alternativ at målcpcrioden scttcs til fem måneder fì¡r

allc proclukter. Vinmonopolet mener at en slik ordning vil værc ugunstig for testproduktene

fordi de mister mersalget i introduksjonsmåneden. Nemnda ser at ordningen kan f?i uheldige

og utilsiktede effekter fbr testproduktene.

Det finnes imidlertid andre måter lor å oppnâ likebchandling eller fbr å udevne ftrrskjcllcr i

dagens system, lbr eksempel:

- cn bcreqninqsmodcll: at testprodukter kompenseres lbr lorskjellen i antall salgsdager

ved at dct bcrcgncs et tillcgg i salget basert på gjennomsnittlig salgstall for
introduks.jonsmåneden cllcr måleperioclen under ett. Nemnda cr ikke enig i at

rcsultatct av en slik løsning vil virke "vilkårlig", som Vinmonopolet anførte i

sak l312012. Dagens system gir mer vilkårligc resultatcr.

- en endret måleoeriode: at salgsmålingen fbr alle produkter omfattcr tre uker pluss I'em

måncdcr for alle produkter.

- err endret lanseringsdag: at nyhctslanseringcr lcgges til den fbrste salgsdagen i

måneden, og ikke den l'ørstc freclagcn.

Det er opp til Vinmonopolct å vurderc næt'mere hvordan løsningen bør utformcs. Det er også

mulig å vclgc cn provisorisk løsning i en rnellomperiode, for eksempcl bcrcgningsmodellen i

førstc strekpunkt, inntil en enclelig ordning er på plass.

Iìesultatet i den konkrete klagesaken må uansctt bli at Vinmonopolets beslutning oppheves,

idet den er i strid rned likebehandlingsprinsippct i innkjøpsforskriften $ 1-l , jlì
nernndsl'orskrilien {i I.
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Slutnlng:
Vinmonopolcts avgiørÊlsc om ikke å kiøpc inn produktet

Marohesi di Barolo Picmonte Barberatil basisutvalget, oppheves.

Eyvin Sivcrtsen

Inger Eriksen Odd Anders Nilsen Ingvild lcnn{iord
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