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Sømmendrag: Klageren an/brte at Vinmonopolet skulle ha gitt klageren tillatelse til å endre

produlcstørrelsen (volumet) på et Bag-in-Box produkt somJbl¿¡e av al volumgrensenþr
produktgruppene var endret.fra 300 cl til 225 cl, Nemnda understreket at Vinmonopolet mët

være re.striktiv med å tillate endring av et produkt etter at det er tatt opp i hasisutvalget.

Nemndafant at avslaget på tillatelse i dette tilfellet var saklig begrunnet og bygget på en

fitrsvarlig skjønnsuløvelse. Klagerens innsigelser mot selve endringen av volumgrensen.þrte

heller ikke frem.

Sak 5/2016 Klage fra Vinum AS på avgiørelse om
endring av produktgruppene (volumgrensen) for Rødvin Bag-in-Box

Den 5. desember 2016 ble det holdt møte iNemnd for prøving av AS Vinmonopolets

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

Eriksen, seniorrådgiver Odd Anders Nilsen og journalist Ingvild'l'ennfiord.

Produktet Valpantena Incanto, bag-in-box (BiB), ble lansert i testutvalget inovember 2015

etter å ha vært solgt i bestillingsutvalget siden september samme år. Etter avsluttet testperiode

på seks måneder, fra 6. november 2015 til 30. april20l6, ble produktet overført til
basisutvalget i produktgruppen Rødvin Bag-in-Box < 300 cl med virkning fra mai 2016,

Valpantena Incanto ble rangert på tredje plass i produktgruppen, som hadde et styringstall på

åtte.

Grossisten Vinum AS fÏkk beskjed om overfbringen til basisutvalget ved Vinmonopolets brev

11. mai 2016.

Underveis i testperioden gjennomførte Vinmonopolet fire kontrollmålinger av klagerens

produkt. De kontrollerte produktenhetene inneholdt iføIge målingene mellom 297 og298,5 cl
vin. Vinmonopolet gjorde Vinum AS oppmerksom på dette i e-post 14. april 2016 og uttalte

avslutningsvis:

"Vi synes det er bemerkelsesverdig at produktet er registrert og merket med et så
ukurant volum som 290 cl når volumet faktisk ligger nærmere 300 cl. Etter vår
oppfatning konkurrcrer produktet på gale premisser i produktgruppen Rødvin BiB <
300 cl.

Vi ber i første omgang om en forklaring på hvorfor produktet er registrert og merket
med 290 cl, og at tappevolumet ligger vesentlig ovor, og nærmere 300 cl."

I svar til Vinmonopolet 22, apfil2016 viste Vinum AS til kontrollmålinger foretatt av

produsenten, som viste at det oppgitte volumet p&290 cl stemte.

Den 29. april2016 la Vinmonopolet ut melding i Leverandørportalen om justering av

styringstallog produktgrupper med virkning fra salgsrangcringsrapporten for juni20l6, som

publiseres ijuli. Det fremgikk her at volumgrensene for BiB-produkter - både rødvin, rosévin

og hvitvin - ville bli endret, slik at grensen som tidligere hadde vært trukket ved 300 cl,

heretter ville være 225 cl.
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Valpantena Incanto har et voluminnhold på 290 cl. Med den nye inndelingen ville produktet

bli plassert i gruppen Rødvin Bag-in-Box > 225 cl.

I e-post 5. mai 2016 til Vinmonopolet ba Vinum AS om tillatelse til å endre produktstørrelsen

fra290 til225 cl, i tråd med den nye volumgrensen. Det ble vist til at produktet ellers ville
miste plassen i basisutvalget på grunn av det høye kravet til salgsvolum i kategorien for
produkter over 225 cl. Det ble også vist til at volumgrensen ble endret på kort varsel, og at

forutsigbarhet er svært viktig i forholdet mellom Vinmonopolet og markedsaktørene.

Vinum AS understreket at endringer derfor bør skje på en måte som gir grossistene mulighet

for å tilpasse seg.

Vinmonopolet ga ikke tillatelse til endring av produktstørelsen. I Vinmonopolets e-post

20. mai 2016 q avslaget begrunnet slik:

"Det er et grunnleggende prinsipp at Vinmonopolet skal måle mest mulig like
produkter mot hverandre. Vi har hatt en skjevhet i vårt system og det er bakgrunnen
for at vi nå endrer volumgrensen for BiB. Varslingstiden for denne endringen er for
øvrigi tråd med vanlig praksis, og omfanget av endringen tilsier ikke at dette skal ut
på høring eller varsles tidligere enn det gjeldende praksis tilsier.

Forespørsel om å endre volum på Valpantena Incanto BiB fra 290 cl til225 cl pâ
eksisterende listeføring må dessverre avslås. Bakgrunnen for dette er at vi ikke kan
måle og slå sammen salget i 2 ulike BiB produktgrupper, jfr. prinsippet om at like
produkter skal konkurrere mot hverandre. Dere står selvsagt fritt til å melde pä225 cl
som nytt produkt i bestillingsutvalget."

Vinum AS klaget over avgjørelsen i brev til Vinmonopolet 3. juni 2016. Vinmonopolet

oversendte klagen og sin saksfremstilling til klagenemnda ved brev 24.juni 2016. Klageren

fikk i oversendelsesbrevet en frist på tre uker for merknader. Nemnda har mottatt merknader

fra Vinum AS I I . juli 2016 samt tilleggsmerknader 5. august. Videre har Vinmonopolet gjort

en koneksjon i sin saksfremstilling ved e-post l. juli 2016 til nemnda og gitt

tilleggsmerknader i e-post 15. juli.

Etter en foreløpig behandling av saken fant nemnda det nødvendig å stille
oppfølgingsspørsmål til partene ved e-post 21. oktober 2016, Bakgrunnen var at verken

Vinmonopolet eller klageren hadde kommentert betydningen av innkjøpsbetingelsene

("Generelle innkjøpsbetingelser for AS Vinmonopolet") punkt 5.1 om produktendring.

Klagenemnda mottok merknader fra Vinmonopolet 18. november 2016. Klageren har ikke gitt

kommentarer.

Saken er behandlet sammen med sak 712016, som reiser liknende problemstillinger.

Kla gerens hovedanførsler:

Klagerens produkt har solgt svært godt og ble i april 2016 rungert på tredje plass i
produktgruppen Rødvin BiB < 300 cl, som hadde et styringstall på åtte.

De endrede volumgrensene fører til at klagerens produkt må konkurrere i en ny

produktgruppe, Rødvin BiB > 225 cl. Kravet til salgsvolum vil være vesentlig høyere i den

nye gruppen. Det er på det rene at klagerens produkt som følge av endringen vil bli strøket fra
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basisutvalget. Saken må derfor behandles som en strykningssak, selv om det ikke er truffet

avgjørelse om strykning, jf. nemndsforskriften $ 3 og Høyesteretts avgjørelse i Retstidende

1998 side 300. Konklusjonen støttes av at det kun er klagerens produkt som rammes av

endringen. Saken fremstår ved dette som en ren eksklusjonssak.

Det bestrides ikke at Vinmonopolet har adgang til å endre produktgrupper og styringstall

basert på et foretningsmessig skjønn som i utgangspunktet ikke kan prøves av nemnda. Men

ettersom endringen i denne saken bare rammer ett produkt, må nemnda ha full kompetanse i

saken.

Det anføres nrinsipalt at volumgrensene bare kan endres hvis klageren gis mulighet til å

tilpasse størrelsen på sitt produkt til den nye volumgrensen pâ225 cl. Endringen vil ellers føre

til at Vinmonopolet rammer en enkeltstående grossist ved å ekskludere et listeført produkt fra

basisutvalget.

Det vil ikke være et brudd på likebehandlingsprinsippet å tillate klageren å endre

produktstønelsen. Klagerens produkt ville ha oppnådd kravet til salgsvolum for
produktgruppen Rødvin BiB < 300 cl også hvis hver solgte produktenhet hypotetisk sett kun

hadde hatt et volum pâ225 cl. Produktet ville da ha oppnådd et salgsvolum på drøyt 20 000

liter i stedet for 25 900 liter. Det ville ha vært nok til å bli rangert innenfor styringstallet på

åtte.

Det anføres subsidiært at avgjørelsen om endring av volumgrenser må settes til side på grunn

av vilkårlighet og uforsvarlig saksbehandling. Klagerens produkt ble lansert i

bestillingsutvalget i september 2015. Det var først i april 2016 at Vinmonopolet påberopte at

produktstørrelsen var uheldig. Ut fra det generelle kravet om saklighet og likebehandling i

innkjøpsforskriften $ 1-l er det problematisk å endre produktinndelingen av hensyn til ett

bestemt produkt, jf. klagenemndas sak I l/2015.

Det er dessuten ikke grunnlag for å hevde at klagerens produkt har en ukurant stømelse som

hindrer rettftrdig konkurranse. Vinmonopolet selger BiB i en rekke ulike størrelser under

300 cl. Det finnes produkter på 100 cl, 150 cl, 200 c\,225 cl og 290 cl. Det er uklart hvordan

290 cl kan være en ukurant størrelse, samtidig som for eksempel 150 cl og225 cl defineres

som kurante.

Det vil også med den nye inndelingen være stor forskjell i volumstørrelse mellom produkter i

samme gruppe. Vinmonopolets anførsel om at den nye inndelingen skal sikre like

konkurransevilkår, fremstår som en skinnbegrunnelse.

I)ersom klagerens produkt blir plassert i samme gruppe som produkter med voluminnhold på

over 300 cl, betyr det i praksis at to ulike BiB-produktgrupper slås sammen. Klagerens

produkt må for eksempel konkurrere mot produkter med et voluminnhold på 1000 cl. Flvis

prinsippet om at "like produkter skal konkunere med hverandre" skal gjelde, slik

Vinmonopolet anfører, må det opprettes langt flere volumkategorier. Volumendringen fra 300

til225 cl fører ikke til større likebehandling. Det er ingen formelle krav, for eksempel EU-

regler, som gjør endringen nødvendig.
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Klageren anfører atter subsidiært at endringen av volumgrensen er så inngripende at den ikke

kan innføres med kun to måneders varsel. Vinmonopolet skulle ha gitt varsel minst seks

måneder på forhånd, slik at grossistene fikk mulighet til å innrette seg. Ellers vil produkter bli
strøket fra basisutvalget mens de fortsatt er på lager hos grossisten.

Det vises til at endringene i produktgrupper og -segmenter som ble innført i mars 2016, ble

varslet seks måneder i forkant. Videre fikk grossistene mulighet for å komme med innspill.

Det var ingen grunn til å bruke en annen fremgangsmåte i saken her.

Det anføres at saken ikke er forsvarlig utredet, og at begrunnelsen for endringen er

mangelfull. Dette underbygges av at Vinmonopolet ikke har gitt tilgang til interne dokumenter

som kan kaste lys over saksbehandlingen.

Endringen i gruppeinndeling må på denne bakgrunn kjennes ugyldig.

Vinmonopolets hovedanførsler:

Saken gjelder endringer av produktgrupper og avslag på klagers krav om å få tilpasse sitt
produkt til nye volumgrenser. Det antas at nemnda har kompetanse til å behandle saken på

dette grunnlag. Det samme gjelder klagen over lengden på varslingstiden.

Det følger av innkjøpsforskriften $ 2-2 og $ 6-2, jf. innkjøpsreglementet punkt l.l, at

Vinmonopolet kan dele inn basisutvalget i produktgrupper med flere underkategorier og

prissegmenter og sette et styringstall for antallet produkter i hver gruppe. Avgjørelsen hører

under Vinmonopolets forretningsmessige skjønn, som ikke kan overprøves av klagenemnda.

Vinmonopolet vurderer inndelingen i produktgrupper og styringstallene for gruppene tre

ganger i året. Endringene trer i kraft fra marsn juli og november etter at det er gitt minst to

måneders varsel. Vinmonopolets avgjørelse bygger på en sammensatt vurdering av blant

annet endringer i salgspris, avgifter og valutakurs samt markedsutviklingen i hver gruppe.

Et av formålene med gruppeinndelingen er at mest mulig like produkter skal konkurrere på

like vilkår. 1200912010 økte antallet BiB-produkter med 200 cl emballasjestømelse.

Vinmonopolet fant det derfor hensiktsmessig å dele inn BiB-produktene i to grupper med

virkning fra mars 2010, der volumgrensen ble trukket 300 cl. En slik inndeling var også

ønskelig av alkoholpolitiske grunner, ettersom det ble mulig for produkter med liten

volumstørrelse å beholde plassen i basisutvalget.

Bag-in-Box har tradisjonelt blitt solgt i emballasjestørelser på 200 og 300 cl. Klagerens

produkt representerte en ny - og for Vinmonopolet ukurant - produktstørrelse. Produktet

ligger vesentlig nærmere BiB 300 cl enn BiB 200 cl. Ved salgmålingen, som er basert på

samlet salgsvolum, får produktet derfor en fordel på 90 cl for hver solgte enhet i forhold til de

fleste konkurrentene. Det fører til at konkurransen skjer på feil premisser.

I Vinmonopolets sortiment finnes i dag ett annet BiB-produkt på 290 cl. Dette selges i

bestillingsutvalget. Andre grossister har varslet Vinmonopolet om at de tar sikte på å lansere

BiB-produkter på 290 cl for å styrke sin konkurranseposisjon. Klageren har selv meldt på et
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nytt BiB-produkt pâ290 cl til en testrunde i201712018. Denne utviklingen vil på sikt kunne

fortrenge produkter med lavere volumstørrelse, noe som ikke er ønskelig.

Vinmonopolet mener at endringen av volumgrensen er nødvendig for å kunne beholde to

produktgrupper, der én gruppe har små volumstørelser, og for å sikre likebehandling i

fremtiden. Endringen er tatt til etterretning av Vin- og brennevinsimportørenes forening

(vBF).

Produkter på 150 og225 cl må regnes som kurante fordi de bygger på den tradisjonelle

flaskestørrelsen på 75 cl. Det samme gjelder 200 cl, fordi dette var den størrelsen grossistene

opprinnelig lanserte som et alternativ til 300 cl, og som lå til grunn for at Vinmonopolet i

2010 skilte ut BiB < 300 cl som en egen gruppe.

Vinmonopolet har avslått klagerens krav om å få tilpasse stømelsen på sitt produkt til den nye

volumgrensen på 225 cl. Ä, tillate klageren dette, ville gi klagerens produkt en uberettiget

konkurransefordel ved at det fikk med seg salgsvolumet som var oppnådd i den tidligere

produktgruppen BiB < 300 cl. Endringen vil føre til at produktet blir et annet enn det som er

innkjøpt. Vinmonopolet kan ikke gi tillatelse til en slik endring, jf. innkjøpsbetingelsene

punkt 5. l.

Klagerens produkt mister ikke markedstilgang. Den eneste konsekvensen er at salgsvolumet

vil bli målt og rangert ut fra en annen gruppeinndeling. For øvrig står grossisten fritt til å

melde inn et nytt produkt pâ225 cl i bestillings- eller testutvalget.

Det er vanlig praksis å varsle om endringer to måneder i forkant. De endringene i

produktgruppene som ble foretatt fra l. mars 2016, var vesentlig mer omfattende og kan ikke

sammenliknes med vår sak.

Klagen kan på denne bakgrunn ikke tas til følge. Produktet måles heretter i produktgruppen

BiB > 225 cl, og det godtas ikke at klageren tilpasser stømelsen på produktet til den nye

volumgrensen.

Klagenemnda er kommet til at klagen ikke fører frem.

1. Ncmndas kompetanse

Etter nemndsforskriften $ 3 første ledd kan klagenemnda prøve beslutninger truffet av

Vinmonopolet "om prisfastsettelse, om innkjøp av et produkt eller om stansing av videre

innkjøp".

Det er ikke truffet en formell beslutning om å stanse videre innkjøp til basisutvalget av

klagerens produkt. Nemnda finner likevel at den har kompetanse til å behandle saken. For det

første har begge parter lagt til grunn at produktet høyst sannsynlig vil bli strøket fra

basisutvalget hvis Vinmonopolet ikke tillater klageren å tilpasse produktets størrelse til den

nye volumgrensen pâ225 cl. At strykning ikke er skjedd, skyldes at klagen er gitt oppsettende

virkning. Nemnda mener at det i en slik situasjon ikke kan kreves en formell avgiørelse om

strykning for å ta klagen til behandling. Klageren har et reelt og aktuelt behov for å få fastslått
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at strykning ikke kan skje, se også de generelle synspunktene i Skoghøy, Tvisteløsning,

2. utgave 2014, side 412-13, som klageren har vist til.

For det andre innebærer Vinmonopolets avslag på klagerens søknad om å få endre produktets

størrelse, i praksis at Vinmonopolet avslår âkjøpe inn et slikt produkt til basisutvalget. Ved at

det i praksis foreligger et avslag på "innkjøp av et produkt", følger det direkte av

nemndsforskriften $ 3 første ledd at nemnda kan behandle saken.

2. Vurdering av klagen

2,1 Klageren har prinsipalt anført at Vinmonopolet må gi klageren mulighet til å endre

volumstørrelsen på sitt produkt til225 cl, slik at produktet blir plassert i den nye gruppen for

BiB-produkter med volum inntil 225 cl. Vinmonopolet har avslått dette.

Adgangen til å endre produkter som er kjøpt inn til basisutvalget, er regulert i "Generelle

innkjøpsbetingelser for Vinmonopolet" (innkjøpsbetingelsene) punkt 5.1, som har

overskriften "Produktkvalitet". I første avsnitt heter det:

"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 äe hadde ved lansering i henholdsvis testutvalget eller
bestillingsutvalget. "

Utgangspunktet er altså at grossisten ikke kan endre produktets kvalitet. Dette utgangspunktet

er presisert i bestemmelsens tredje avsnitt:

"Det kan ikke giøres endringer ved produktets klassifisering, sammensetning, kvalitet,
stil og lignende som endrer produktèt til et annet enn det som er innkjøpt."

Det følger av dette at forbudet mot endring ikke bare gjelder kvalitet i snever forstand, det vil
si sensorisk kvalitet. Forbudet omfatter produktegenskaper i videre forstand, herunder forhold

som sammensetning, klassifìsering og stil. Opplistingen er kun en eksemplifìkasjon, jf.
uttrykket "og lignende".

Endringsforbudet omfatter ikke rent tekniske endringer. I innkjøpsbetingelsene punkt 5.1

femte avsnitt er det fastsatt:

"Alle tekniske endringer, som endring av etikett, emballasje og lignendeo skal meldes
Vinmonopolet senest 2 uker før første leveranse."

Dette må forstås slik at grossistene står fritt til å foreta rent tekniske endringer. Det er nok å

varsle Vinmonopolet om endringen to uker før levering.

2,2 Vår sak gjelder endring av produktstørrelse (volum). Spørsmålet er om dette må

regnes som en rent teknisk endring, eller om produktstørrelsen er en egenskap som omfattes

av endringsforbudet.

Uttrykket "tekniske endringer" må etter nemndas oppfatning forstås som endringer som

verken har betydning for Vinmonopolets innkjøp eller for innplasseringen i produktgruppe,

det vil si endringer som ikke berører de produktspesifìkasjonene som lå til grunn for

innkjøpet.
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Produktets volum kan ikke regnes som et slikt teknisk forhold. Produktstørrelsen inngår som

et kriterium både ved innkjøp og ved plassering i produktgruppe. Om grossistene ftitt kunne

endre størrelsen etter innkjøp, ville hensynet til å sikre bredde i tilbudet bli skadelidende. Det

ville også påvirke konkurransen, fordi produktets støruelse kan ha betydning for kundenes

etterspørsel, se nedenfor.

Nemnda mener derfor at produktets volum er omfattet av endringsforbudet i
innkjøpsbetingelsene punkt 5. I .

2.3 Forbudet mot å endre et produkt etter innkjøp, er ikke absolutt. Etter

innkjøpsbetingelsene punkt 5.1 fierde avsnitt kan Vinmonopolet gi tillatelse til å endre

produktet etter søknad fra grossisten:

"Endringer av produktets sammensetningn 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."

Bestemmelsen oppstiller ikke nærmere kriterier for vurderingen av om tillatelse skal gis.

Dette er overlatt til Vinmonopolets skjønn. Nemnda kan likevel gripe inn hvis

skjønnsutøvelsen har vært usaklig, klart urimelig eller i strid med kravet om likebehandling i

innkjøpsforskriften {) l-1.

Nemnda bemerker at opptak i basisutvalget skjer på grunnlag av konkunanse i form av

anbudskonkurranse eller salgsmåling. Hensynet til å sikre at opptak skjer på riktige premisser

og i samsvar med det grunnleggende kravet om konkurranse på like vilkår, tilsier at

Vinmonopolet må være restriktiv med å tillate endring av et produkt etter at det er tatt opp i

basisutvalget. Vesentlige endringer av de spesifikasjonene som lå til grunn for innkjøpet, slik

at produktet endrer karakter, kan ikke tillates. Det vises til Dragsten, Offentlige anskaffelser,

2013, side 650 flg. Det er særlig grunn til å være restriktiv ved endringer som er egnet til å

påvirke salgsvolumeto og som dermed kan virke konkurransevridende.

Nemnda finner det klart at en endring av volumstørrelsen fra290 til225 cl må regnes som

vesentlig. Dette kan begrunnes på to måter.

For det første vil endringen føre til at produktet plasseres i en annen produktgruppe. Det vil
bety at konkumansesituasjonen for produktet endres. Det er nettopp det som søkes oppnådd

ved produktendringen i denne saken, idet klageren mener at det vil være lettere å bli rangert

innenfor styringstallet i produktgruppen med små BiB-produkter enn i gruppen med store

BiB-produkter.

Etter nemndas syn må en endring av en produktegenskap som fører til skifte av

produktgruppe, uten videre regnes som vesentlig, slik at det ikke kan gis tillatelse til
endringen.

Nemnda viser for det andre til at endringen av produktstønelsen vil kunne gi klageren en

uberettiget fordel ved salgsmålingen i den seksmånedersperioden der endringen bretas. Det

skyldes at klageren vil få med seg salgstall fra månedene med stor emballasjestønelse.

7



Sak 5/2016

Salgsstatistikk fra Vinmonopolet viser at den generelle etterspørselen etter BiB-produkter

med volum over 225 cl, er vesentlig høyere enn for BiB-produkter under denne

volumgrensen. I den måleperioden som det er lagt frem salgstall for, solgte de store BiB-

produktene i gjennomsnitt omtrent dobbelt sâ mange liter som de små BiB-produktene.

Ettersom endring av produktstømelsen kan få vesentlig betydning for salgsvolumet, vil det

etter nemndas syn være i strid med kravet om konkurranse på like vilkår å gi tillatelse til
endringen, jf. innkjøpsforskriften $ l - l . Også dette tilsier at klagerens søknad må avslås.

2.4 Avslaget på endring av produktstørrelse vil kunne få betydelige konsekvenser for

klageren, ettersom produktet trolig vil bli strøket fra basisutvalget. Nemnda kan ikke se at

dette kan tillegges avgjørende vekt. Det hender ofte at endring av produktgrupper og

styringstall fører til at enkeltprodukter mister plassen i basisutvalget. Nemnda har behandlet

flere saker om dette, se for eksempel sak I I og 1212014. Et standpunkt om at grossisten i slike

tilfeller må gis mulighet for å endre produktet for å unngå strykning, vil være uforenlig med

I ikebehandlingspri nsippet.

Utgangspunktet er at grossistene må være forberedt på at grupper og styringstall kan bli

endret, også i løpet av måleperioden, og at de må tåle konsekvensene av dette. I sak l2l20l4
er det uttalt følgende om dette:

"Klagenemnda har forståelse for at det kan oppleves som urettferdig at styringstall og
segmèntinndeling endres i en situasjon der klageren har brukt betydelige ressurser på
prõduktutviklingl et segment som i løpet av de siste par årene - ifølge Vinmonopolets
tall- har hatt ensalgsøkning på sju prosent (fra oktober2012 til september 2014). På
den annen side må grossistene forutsettes å være kjent med at styringstall og
segmenter kan bli eñdret, også i løpet av måleperioden. Slike endringer skjer tre
ganger i året med (minst) to måneders varsel."

Nemnda frnner etter dette ikke grunnlag for å oppheve Vinmonopolets avslag på klagerens

søknad om produktendring.

2,5 Klageren har subsidiært anført at selve endringen av volumgrensen for BiB-
produktgruppene må settes til side.

Nemnda har i flere saker, senest i sak I llz}ls,lagt til grunn at det hører under

Vinmonopolets forretningsmessige skjønn å foreta inndeling i produktgrupper, med tilhørende

underkategorier, og å sette et styringstall for antall produkter i hver gruppe, jf.
innkjøpsforskriften $ 2-2 og $ 6-2. Slike forretningsmessige valg har nemnda ikke

kompetanse til å prøve, jf. nemndsforskriften $ 3 andre ledd. Nemnda må begrense seg til å
vurdere om Vinmonopolets valg oppfyller visse minstekrav om saklighet og forsvarlighet, se

sak I l/2015 med videre henvisningero se også punkt 2.3 ovenfor.

Klageren har påberopt at Vinmonopolets endring av volumgrensen er vilkårlig og usaklig

begrunnet. Nemnda finner at anfurselen ikke kan føre frem.

Slik nemnda oppfatter det, er det to hovedelementer i Vinmonopolets begrunnelse for endring

av volumgrensen. Det ene er å sikre jevnere konkurransevilkår. Det andre er å beholde små

volumstømelser av BiB-produkter. Disse formålene er i seg selv fullt ut legitime.
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Klageren mener at endringen av volumgrensen ikke er egnet til å realisere disse formålene.

Det er påpekt at det også med den nye gruppeinndelingen vil være stor forskjell i

volumstørrelse mellom produkter i samme gruppe, og at endringen derfor ikke vil føre til
j evnere konkurransevi lkår.

Dette standpunktet må etter nemndas syn nyanseres. I gruppen for små BiB-produkter er det

blitt mindre rom for variasjoner etter at volumgrensen ble senket fra 300 til225 cl. Det betyr

at endringen førte tiljevnere konkurransevilkår i denne gruppen. Endringen førte til motsatt

resultat for store BiB-produkter, fordi denne gruppen i praksis ble utvidet til å omfatte flere

volumstørrelser. For denne gruppen kan det derfor hevdes at endringen førte til skjevere

konkuransevilkår, noe som har rammet klagerens produkt.

For Vinmonopolet var det som nevnt et hovedfurmål å styrke segmentet for små BiB-
produkter. Ved at endringen førte til jevnere konkurransevilkår i denne gruppen, kan

endringen ikke anses som uegnet til å oppnå målet. Det gjelder selv om konkurransen ble

skjevere for store BiB-produkter.

Det er korrekt, som klageren er inne på, at like konkunansevilkår bare kan oppnås ved å

innføre egne produktgrupper for alle produktstønelsene som Vinmonopolet selger. En slik

frninndeling vil imidlertid kunne svekke andre konkunansehensyn, blant annet konkumansen

knyttet til pris og kvalitet. Effektiv konkurranse om pris og kvalitet i hver produktgruppe

forutsetter en viss bredde i gruppene. Flvordan de kryssende hensynene skal avveies mot

hverandre ved utformingen av gruppesystemet, hører under Vinmonopolets

forretningsmessi ge skj ønn.

2,6 Klageren har antydet at det egentlige formålet med endringen av volumgrensen var å

ramme klagerens produkt, og at dette er problematisk ut fra likebehandlingsprinsippet. Det er

vist til følgende uttalelse i klagenemndas sak lll20l5:

"[D]et å endre styringstallet med sikte på å beholde et bestemt produkt i b-asisutvalget

--eller å ekskludere et bestemt produkt - vil kunne være problematisk ut fra det
grunnleggende kravet om saklighet og likebehandling i innkjøpsforskriften $ I - I, jf.
nemndsforskriften $ 1."

Nemnda ser ikke holdepunkter for at det reelle formålet med endringen av volumgrensen var

å ekskludere klagerens produkt. Det kan være riktig at det bare var klagerens produkt som i

denne omgang ble rammet av den endrede volumgrensen. Det kan også være riktig at det var

klagerens produkt som aktualiserte spørsmålet om endring av volumgrensen.

Endringen er imidlertid generelt utfbrmet. Den omfatter ikke bare BiB-produkter med rødvin,

men også BiB-gruppene for hvitvin og rosévin. Videre omfatter den Vinmonopolets øvrige

utvalg, herunder bestillingsutvalget, hvor det er opplyst at et annet BiB-produktpà290 cl var i

salg på endringstidspunktet. Også begrunnelsen for endringen, som det er redegjort for

ovenfor, har et generelt nedslagsfelt.

Anførselen om at endringen kun var ment å ramme klagerens produkt, kan etter dette ikke

føre frem.
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2,7 Klageren har anført at endringen av volumgrensen er så inngripende at den ikke kan

innføres med kun to måneders varsel. Etter klagerens syn skulle Vinmonopolet ha varslet

minst seks måneder på forhånd, slik at grossistene fïkk mulighet til å innrette seg og selge ut

varer som allerede var på lager.

Nemnda har i tidligere saker ikke fr¡nnet grunnlag for rettslige innvendinger mot at endringer

av produktgrupper og styringstall innføres på to måneders varsel. Det er ikke grunn til en

annen vurdering i denne saken. Endringen omfatter rett nok flere produktgrupper - både for

rødvin, hvitvin og rosévin - men den er likevel vesentlig mindre omfattende enn den

revisjonen av gruppesystemet som fant sted i mars 2016, der det ble gitt seks måneder

forhåndsvarsel.

Ved at klagen er gitt oppsettende virkning, slik at avgiørelsen om strykning ikke treffes før

nemndas avgiørelse i klagesaken foreligger, har klageren i dette tilfellet i praksis fått god tid

til å innrette seg.

Etter dette tas klagen ikke til følge.

Avgjørelsen er enstemmig.
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Inger Eriksen

Slutning:
Klagen tas ikke til følge.

Eyvin Sivertsen

Odd Anders Nilsen Ingvild Tennfiord
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