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Sammendrag: Klageren påsto at fem grossister som var tildelt lanseringsplass i îestutvalget,

ikke var "reelle grossister". Vinmonopolet mente at klagen måtte awíses þrdi klagen ikke

gialdt en avgiørelse som var rettet mot klageren selv. Etter Vìnmonopolets oppfatníng hadde

klageren derþr ikke retlslig klageinteresse, Vinmonopolel an/brte også al klagefristen var

oversitlet. Nemnda var enig i at klageren ikke selv var tilstrekkelig berørt av tíldelingene lil å
ha klageretl. Derimot hadde Vin- og brennevinleverandørenes.þrening rettslig klageinteresse

i salæn. Ettersom denne organisasjonen hadde stilt seg bak klagen, kom nemnda til at klagen

måtte tas til hehandling, Nemnda mente videre at klagefristen var overholdt. Nemnda

besluttet derþr å ta klagen til realiletshehandling.

Sak 2/2016 Klage fra Arcus Wine Brands AS

over tildeling av testplasser i testutvalget - Delavgiørclsc om klagcrctt

Den l. november 2016 ble det holdt møte i Nemnd for prøving av AS Vinmonopolets

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

Eriksen, seniorrådgiver Odd Anders Nilsen og journalist Ingvild'fennfiord.

Den 7. mai 2015 la Vinmonopolet ut informasjon i Leverandørportalen om

testlanseringsperioden 201612017. Grossistene fikk frist til 14. august 2015 for påmelding til
Vinmonopolets testutvalg.

Vinmonopolet giorde en vurdering av om 15 av de påmeldte selskapene kunne regnes som

"reelle grossister", og kom til at to grossister ikke fylte kriteriene for dette. Om bakgrunnen

for denne vurderingen heter det i Vinmonopolets saksfremstilling:

"[...] Formålet med testutvalget er å sikre markedsadgang for produkter som ikke er
tatt inn i Vinmonopolets basis- og partiutvalg.

Dagens ordning ble innfbrt ved en forskriftsendring i 2006, etter en kø for lansering i
testutvalget på opp mot 7 år, noe som underminerte formålet med testutvalget. I stedet
for at grossistene kunne melde på så mange produkter de ville etter først til mølla-
prinsippet, ble det endret til at hver grossist fikk et bestemt antall plasser til
testutválget etter skriftlig påmelding. Etter hvert har imidlertid flere og flere grossister
opprettet selskaper og deretter bedt om testlansering. Vinmonopolet erfarte etter hvert
at enkelte av disse var datterselskaper til andre grossister der selskapets funksjon av og
til fremstod som kun å få flere testplasser, altså at grossisten ikke var en reell grossist.

I kjølvannet av dette nektet Vinmonopolet l6 selskaper i en eierkonstellasjon
testplasser i 2011 med begrunnelse i at disse selskapene ikke var reelle grossister.
Nemnda ga Vinmonopolet medhold i en påfølgende avgjørelse i at Vinmonopolet kan
kreve at en grossist er en reell grossist for å kunne få testplass i testutvalget etter
innkjøpsforskriftens kap 5 med henvisning til at det i norsk rett gielder en alminnelig
omgåelsesnorm, blant annet omtalt i Høyesteretts avgjørelse inntatt i Rt 2006 s I199.
Nemnda erkjente i avgjørelsen at det kan være utfordrende å avgjøre om en grossist er
reell, slik at Vinmonoþolet ble anbefalt å lage retningslinjer for denne vurderingen.
Vinmonopolet lagde retningslinjer for hvem som er å betrakte som 'reell grossist'.
Retningslinjene ble publisert i leverandørportalen 21 .12.201 I [. . . ]."
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Den 27 . oktober 2015 sendte Vinmonopolet e-post til grossistene om tildeling av testplasser i

perioden 201612017.Target Wines AS, Vino Porto AS, Aarnes Wines AS, Flumulus AS og

Domaine Wines AS var blant grossistene som ble tildelt testplass.

Den 2. mars 2016 sendte Arcus Wine Brands AS, representert ved advokat I'lans Augun

Parmann i Advokatfìrmaet Wiersholm AS, klage til Vinmonopolet på avgjørelsen om

tildeling av testplass til de fem nevnte selskapene. I klagen var det anført at selskapene ikke

var reelle grossister, men kun "formelle konstruksjoner som er etablert eller kjøpt med formål

om å oppnå lanseringsplass i testutvalget", Klagen var støttet av Vin'og
brennevinleverandørenes forening.

Vinmonopolet oversendte klagen og sin saksfremstilling tilklagenemndalT. mars 2016.

Vinmonopolet opprettholdt der sitt standpunkt om at de fem selskapene oppfylte kriteriene for

å regnes som reelle grossister. Vinmonopolet ga ikke noen omfattende begrunnelse for

standpunktet, idet Vinmonopolet mente at klagen uansett måtte avvises fordi klagefristen var

oversittet, og fordi klageren manglet rettslig klageinteresse.

Arcus Wine Brands v/advokat Parmann kommenterte Vinmonopolets saksfremstilling i brev

7. april 2016 til klagenemnda. Selskapet var ikke enig i at klagefristen var oversittetn eller i at

selskapet manglet rettslig klageinteresse. Det ble anført at klagen måtte tas til
realitetsbehandling.

I brev 18. april 2016 til klagenemnda utdypet Vinmonopolet sitt syn på klagefristen og

spørsmålet om rettslig klageinteresse. Vinmonopolet fastholdt at klagen måtte avvises.

Nemnda besluttet at den skulle ta særskilt stilling til spørsmålet om avvisning før den

eventuelt behandlet sakens materielle spørsmåI. Partene ble orientert om beslutningen i e-post

27. mai2016, der nemnda ba om følgende tilleggsopplysninger fra Vinmonopolet:

- Nemnda ber Vinmonopolet om å redegjøre kort for kriteriene som benyttes for å

avgjøre tidspunktetheli.kefølgen for lanserlng qy produkter som er tildelt-plass i
testutvalgeil l-lvis det fïnnes skriftlige retningslinjer om dette, bes disse fremlagt.

- Nemnda ber videre om utdypende kommentarer til klagerens anførsel om at "Arcus
Wine Brands 1.....1 må ventè uforholdsmessig mye lengre for å få lansert sine produkter
i testutvalget énn hva tillbllet villc vært hvis kun reelle grossister var blitt tildelt p.!as¡"
(klagen punkt 2 første avsnitt). Det bes i den forbindelse opplyst om produktene til de
nevnte sèlskapene vil bli testlansert før klagerens produkt.

Vinmonopolet svarte på spørsmålene i e-post 9. juni 2016 til klagenemnda, med kopi til
advokat Parmann. Dagen etter, 10. juni, ga Arcus Wine Brands v/advokat Parmann sine

kommentarer til nemndas spørsmåI.

Vinmonopolet hadde ikke forelagt klagen for selskapene Target tWines AS, Vino Porto AS,

Aarnes Wines AS, I-lumulus AS og l)omaine Wines AS, men overlatt dette til nemnda. Den

9. juli 2016 sendte klagenemnda brev til alle de fem selskapene vedlagt kopi av samtlige

innkomne saksdokumenter. I brevet ble det redegiort slik for saken:

"Klagenemnda har til behandling klage 2. mars 20ß fra Arcus Wine Brands AS,
skrevet av Advokatfirmaet'Wiersholm AS v/advokat Parmann.

2



Sak 2/2016 - Delavgjørelse om klagerett

Klagen gjelder Vinmonopolets beslutning om å tildele plass i testutvalget til
grossistene Target Wines AS, Vino Porto AS, Aarnes Wines AS, Humulus AS og
Domaine Wines AS for perioden 201612017.

I-lovedsynspunktet i Arcus Wine Brands AS'klage er at de fem selskapene ikke er
"reelle bransjeaktører", fordi alle selskapcne er direkte eller indirekte eid av Raymond
Berggren. Det er også vist til andre tilknytningspunkter, blant annet felles
selskapsledelse og selskapsadresse fbr flere av selskapene. Det hevdes i klagen at
forretningsideen til de fem selskapene er å sikre plasser i testutvalget gjennom
etablering og oppkjøp av selskap med grossistbevilling. Det anføres i klagen at
tildeling av testplass til ikke-reelle aktører er til skade for de øvrige grossistene, blant
annet fordi det forsinker testlanseringer. Klageren krever på denne bakgrunn at de fem
selskapene fiernes fra testlisten for 201 612017.

I sin saksfremstilling 17. mars 2016 har Vinmonopolet sagt seg uenig i at de fem
selskapene ikke er reelle aktører. Vinmonopolet anfører dessuten at klagen er for sent
fremsátt, og at Arcus Wine Brands AS ikke er tilstrekkelig berørt av tildelingene til å
ha klageinteresse i saken. Vinmonopolet krever derfor at klagen avvises, uten
realitetsbehandling.

Klagenemnda har bcsluttet at behandlingen av saken skal deles opp. Klagenemnda vil
først treffe særskilt avgjørelse om saken skal avvises fordi klagefristen er oversittet,
eller fordi Arcus Wine Brands AS mangler klageinteresse. At klagen avvises, betyr at
klagenemnda ikke tar den til behandling."

Om den videre saksgangen uttales i brevet:

"Hvis klagen ikke blir avvist, vil nemnda gå i gang med realitetsbehandlingen.
Nemnda vil da treffe avgjørelse i spørsmålet om tildelingen av testplass til de fem
selskapene må trekkes tilbake. Partene vil få beskjed, og mulighet til å uttale seg, før
nemnda eventuelt treffer avgjørelse om dette spørsmålet.

Vinmonopolet forela ikke klagen for dc fem selskapene, men overlot dette til
klagenemnda. Klagenemnda fant det for sin del hensiktsmessig å vente med slik
foreleggelse til Vinmonopolet og Arcus V/ine Brands AS hadde redegjort nærmere for
sitt syn på spørsmålet om avvisning. Klagenemnda har nå mottatt disse
redegjørelsene."

Klagenemnda ba om merknader til spørsmålet om avvisning innen 8. august 2016. Nemnda

understreket i brevct at det foreløpig ikke var nødvendig å kommentere sakens

realitetsspørsmål, det vil si spørsmålet om testplassene skulle trekkes tilbake.

Klagenemnda mottok 3. august 2016 følgende e-post fra Raymond Berggren:

"Takk for inbrmasjonen. Dette kom uventet på oss, og vi er ovenasket over klagers
vurdering av saken.

Vi har ingen merknader til spørsmålet om avvisning, og avventer videre dialog til
spørsmålet om avvisning er behandlet av Vinmonopolets Klagenemnd.

Mvh,
Ilaymond Berggrcn, Target Wines AS
Lars Bruheim, Aarnes Wines AS
Elin Ellann, Vino Porto AS
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Kjell Wiik, Domaine Wines AS"

Flumulus AS har ikke kommentert spørsmålet om avvisning.

Vinmonopolcts hovedanførsler til spørsmålet om avvisning:

Nemndsforskriften $ 4 første ledd gir klagerett til "den som beslutningen retter seg mot". Det

foreligger ingen beslutning som retter seg mot Arcus Wine Brands. Selskapet har følgelig

ikke klagerett. Tildeling av testplass cr ikke et enkeltvedtak, men en forretningsmessig

beslutning, slik at klagebestemmelsen i forvaltningsloven $ 28 ikke gjelder direkte.

For at andre enn den beslutningen direkte retter seg mot skal regnes som "part" og ha

klagerett etter alminnelig forvaltningsrett, må det typisk være et øvre tak på det som tildeles,

for eksempel et begrenset antall skjenkebevillinger eller studieplasser på et lukket studium.

Det er ikke situasjonen i saken her. Det er ikke et konkuranseforhold mellom Arcus Wine

Brands og de fem selskapene om tildeling av testplasser. Arcus Wine Brands får sin

testlansering helt uavhengig av om disse selskapcne tildeles testplass. Det siste får ingen

direkte virkning for Arcus Wine Brands, og selskapets markedstilgang forringes ikke av om

også andre får testplass.

Grossistene blir tildelt lanseringstidspunkt i samme rekkefølge som påmeldingene

innkommer. Den først påmeldte grossisten får sitt produkt lansert i den første

lanseringsmåneden, mens den andre påmeldte får den neste lanseringsmåneden osv. En

beskrivelse av metoden er publisert i Leverandørportalen.

Arcus Wine Brands har fått tildelt lanseringstidspunkt i dcn første lanseringsmåneden, mai

2016. Produktene til de fem selskapene som klagcn gjelder, blir lansert etter Arcus Wine

Brands produkt. Disse lanseringene førcr derfor ikke til noen forsinkelse i lanseringen av

klagerens produkt.

For grossister som er tildelt lanseringstidspunkt senere i testperioden, vil en eventuell

forskyving som følge av at de fem selskapene er tildelt testplass, være ubetydelig, ettersom

det er 25-30 testlanseringer hver måned.

Da Arcus Wine Brands ikke har rettslig klageinteresse, må klagen avvises.

Vinmonopolet mener videre at klagefristen på tre uker er oversittet, jf. nemndsbrskriften $ 4

andre ledd. Det er ikke riktig, slik Arcus lWine Brands hevder, at selskapet ikke ble kjent med

tildelingen av testplasser til de fem selskapene fbr 17. februar 2016, Arcus Wine Brands

hadde korrespondert med Vinmonopolet om saken siden midten av november 2015.

Tildelingenc er konkret omtalt i e-post 5. desember 2015 fra Arcus lWine Brands daglige

leder, der det klages over tildelingene.

Denne e-posten var likevel ingen f'ristavbrytende klage, ettersom den ble sendt til
Vinmonopolets administrerende direktør. Det følger av nemndsforskriften $ 4 at klage må

bringcs inn for klagenemnda.
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Vinmonopolet dclte ut testlanseringsplasser 27. oktober 2015. Arcus tWine Brands burde

allerede på dette tidspunkt ha skaffet seg kunnskap om at de fem selskapene var tildelt
testplass.

Klage ble sendt 2. mars 2016, Klagefristen var da for lengst utløpt.

Klagen må etter dette avvises både fordi Arcus rWine Brands ikke har klagerett, og fordi
klagefristen er oversittet.

Klagerens hovedanførsler til spørsmålet om avvisning:

Vinmonopolet og klagenemnda regnes som forvaltningsorganer, jf. forvaltningsloven $ l.
Nemndsforskriften $ I må derfor tolkes i lys av forvaltningslovens bestemmelser.

Det anlbres at Arcus Wine Brands må regnes som part i saken og har klagerett. Partsbegrepet

er ikke avgrenset til tilfellene der det er et absolutt "tak" på det godet som tildeles, slik
Vinmonopolet anfører. Det avgiørende må være om søkerne av testplass står i et slikt direkte
konkurranselorhold at tildelingen vil gi en direkte negativ virkning for de andre søkeme.

Klageretten gjelder for øvrig ikke bare for partene i saken, men også for andre med rettslig
klageinteresse, jf. forvaltningsloven $ 28 første ledd.

Testordningen bygger på en forutsetning om at det kun er "reelle bransjeaktører" som har rett
til lanseringsplass i testutvalget, jf. klagenemndas sak 5/201 l. Grossister som oppretter
hylleselskaper for å få tildelt flest mulig testplasser, oppnår en uberettiget konkumansefordel
ved at de blir tildelt flere testplasser enn grossister som innretter seg lojalt etter regelverket.
Opptak av proformagrossister forlenger lanseringstiden og hindrer markedsadgang for de

reelle bransjeaktørene, herunder Arcus Wine Brands. Dette bekreftes av Vinmonopolets egne

anførsler i sak 5/201l, slik de er gjengitt iklagenemndas vedtak:

"[...] Konsekvensen er at det blir fæme testlanseringer pr reell grossist, og at grossister
som har fått testlansering gjennom selskaper som kun er proformagrossister
favoriseres og oppnår en uberettiget fordel som bryter med likebehandlingsprinsippet."

Opptak av ikke-reelle grossister har derfor negativ praktisk og økonomisk betydning for
Arcus Wine Brands. Selskapets rett etter innkjøpsforskriften $ 5-2 til markedstilgang gjennom

testutvalget forringes. For det første leder flere grossister til senere lansering. For det andre

innebærer tildelingene at Arcus Wine Brands må vente lengre før det utlyses en ny
testperiode, med mulighet for lansering av nye testprodukter. Det bemerkes at testperioden
tidligere var på ett år, mens den nå er på ett år og seks måneder på grunn av det store antallet
påmeldte grossister. Denne kødannelsen vil på sikt kunne undergrave testutvalget.

For det tredje innebærer opptaket av de fem prol'ormaselskapene at Arcus Wine Brands andel

av produktene i Vinmonopolets vareutvalg "utvannes" ved at det blir flere produkter å velge
mellom for kundene.

For det fierde er det nødvendig for å opprcttholde bærekraften til dagens testordning at

Vinmonopolet fører tilstrekkelig kontroll med de påmeldte aktørene. Dette f'orutsetter

mulighet for overprøving ved klage til klagenemnda.
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Det var helt tilfeldig at Arcus Wine Brands fikk tildelt lanseringsplass i mai 2016. Slik vil det

ikke nødvendigvis være i neste lanseringsperiode, eller for de øvrige reelle grossistene i

inneværende lanseringsperiode.

Samlet sett får tildelingene derfor direkte negativ virkning for Arcus Wine Brands faktiske og

rettslige stilling hva gjelder retten til lansering gjennom testutvalget.

Det fremgår for øvrig av Vinmonopolets retningslinjer at dersom det melder seg på flere

grossister enn det er testplasser, skjer tildelingen vcd loddtrekning. Også dette underbygger at

Arcus Wine Brands har klagerett.

Flvis Vinmonopolets avgrensning av klageretten legges til grunn, vil det bare være klager fra

selskap som har mottatt "negativt" vedtak om avslag på testplass, som kan behandles av

klagenemnda. Det vil ikke være mulig å få overprøvd "positive" vedtak om tildeling av

testplass. Klagenemnda avskjæres dermed fra å kunne overprøve Vinmonopolets vurderinger

om at selskap som har fått opptak i testutvalget, er "reelle bransjeaktører". Ettersom denne

vurderingen er sentral for å sikre likebehandling, er det et reelt behov for klagerett også over

tildelinger som bygger på at andre aktører er reelle grossister.

Det anføres at klagefì'isten på tre uker er overholdt.

Arcus Wine Brands ble ikke kjent med listen over tildelte lanseringsplasser før 17. februar

2016. Det er riktig, slik Vinmonopolet peker på, at selskapets daglige leder før dette var

informert om at de fem selskapene som klagen gjelder, var tildelt testplass. Men det er ikke

det samme som at Arcus Wine Brands var kjent med selve beslutningen, herunder den

fullstendige listen. Domaine Wines er ikke omtalt i den korespondansen mellom Arcus Wine

Brands og Vinmonopolet i slutten av 2015 som Vinmonopolet viser til.

Arcus Wine Brands ble i tildelingsbrevet 27. oktober 2015 informert om at selskapet hadde

fått lanseringsplass i testutvalget, men brevet ga ingen informasjon om hvilke andre selskap

som var tildelt testplass.

I den grad klagefristen anses å løpe før 17. februar 2016, må e-post 10. november 2015 til
Vinmonopolet fra Arcus Wine Brands daglige leder uansett anses som fristavbrytende. Det

fremgår av e-posten at selskapet klager på tildelingene.

Klagenemnd¡ er kommet til at klagen ikke kan avvises, men må tas til realitetsbehandling.

Nemnda ser først på om klageren har rettslig klageinteresse. Deretter vurderes spørsmålet om

klagefristen er overholdt.

l. Spørsmålet om rettslig klageintcrcssc

1.1 Det følger av nemndsforskriften $ 4 førstc ledd at Vinmonopolets beslutninger "kan

bringes inn for nemnda av den som beslutningen retter seg mot".

Bestemmelsen må suppleres med den alminnelige klagebestemmelsen i forvaltningsloven

$ 28 første ledd. Når det gjelder Vinmonopolets anførsler om at forvaltningslovens

klagebestemmelser ikke får anvendelseo bemerker nemnda at den i flere saker har anvendt
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disse bestemmelsene i sin klagebehandling, se for eksempel sak 3/2015. Nemnda ser ikke i

denne sammenheng grunn til å ta stilling til om avgjørelsen om tildeling av testplass formelt

er et enkeltvedtak, jf. diskusjonen som er referert i Sivilombudsmannens sak 2005/l I 18,

inntatt i Sivilombudsmannens årsmelding for 2005 side 8. Ncmnda nøyer seg med å bemerke

at det ikke er holdepunkter for - eller grunn til - at klageretten skal være snevrere etter

nemndsforskriften enn det som følger av alminnelig forvaltningsrett.

1,2 Den avgjørelsen fla Vinmonopolet som påklages, er ikke direkte "rettet mot" klageren.

Klageretten etter alminnelig forvaltningsrett gjelder imidlertid ikke bare for den som er part i

saken. Også andre som har "rettslig klageinteresse", kan klage, jf. forvaltningsloven $ 28

første ledd.

Uttrykket "rettslig klageinteresse" må stort sett forstås på samme måte - eller i hvert fall ikke

snevrere enn - det tilsvarende uttrykket i sivilproscssen, som regulerer adgangen til å reise

søksmål for domstolene, jf. EckhoffTSmith, Forvaltningsrett, 2014, side 293, se også Backer,

Norsk sivilprosess, 2015, side 205,1tvisteloven $ l-3 andre ledd er søksmålsadgangen

avgrenset slik:

"Den som reiser saken, må
saksøkte. f)ette avgiøres ut
tilkn¡ning til det."

Ifølge forarbeidene til tvisteloven er det avgjørende innen sivilprosessen om saksøkeren er

berørt i en slik grad "at det fremtrer som naturlig at vedkommende opptrer som saksøker", jl'.

Ot.prp. nr. 51 (2004-2005) side 366 og NOU 2001 : 32 Bind A, side I 88, jf. Bind B side 652-

53. Klageren må ha et reelt og aktuelt avklaringsbehov. I forvaltningsrctten blir det

tilsvarende spørsmålet om klageren er berørt på en slik måte at det er rimelig og naturlig å gi

vedkommende rett til å få vedtaket overprøvd.

For at det skal foreligge klagerett, må klageren være direkte berørt av avgjørelsen. Et ønske

om prinsipiell avklaring, eller et mulig fremtidig behov for avklaring, er som utgangspunkt

ikke tilstrekkelig. Virkningen for klageren trenger ikkc å være av økonomisk karakter. Det

kan være tilstrekkelig at avgiørelsen rent faktisk påvirker klagerens situasjon.

T'ypiske eksempler på aktører som har klage- eller søksmålsrett, selv om de ikke var parter i

den opprinnelige forvaltningssaken, er konkurrenter som direkte blir påvirket av et vedtak

som er rettet mot en annen næringsdrivende, for eksempel en tillatelse til å åpne en

konkurrerende butikk iklagerens nærområde, jf. Skoghøy, T'visteløsning, 2014, side 437'38,

og Eckhoff/Smith side 293 - se som eksempel Rt. 1954 side 500, der NSB ble ansett for å ha

klagerett over et vedtak om å tildele et selskap konsesjon på en bussrute parallelt med

jernbanclinjen. Dersom flere har søkt om et begrenset gode, vil de som har Ëtt avslag, kunne

ha klagerett også på vedtakene om innvilgelse av det aktuelle godet til andre, og ikke bare på

eget vedtak.

1.3 Nemnda har i utgangspunktet problemer med å se at klagerens interesscr blir direkte

berørt av at de fem selskapcne som klagen gjelder, har fått lanseringsplass i testutvalget. Også

klageren selv er tildelt testplass. Klageren er altså ikke påført et rettstap ved Vinmonopolets

påvise et reelt behov for å få kravet avgiort i forhold til
lra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes

7



Sak 2/2016 - Delavgjørelse om klagerett

avgjørelsc. Det er ikke slik at det gunstige vedtaket for selskapene som klagen gielder,

utelukker at klageren - eller andre - får en tilsvarcnde rett. Etter det som er opplyst, har alle

grossistene som har søkt om testplassn fått innvilget søknaden så langt Vinmonopolet har

vurdert dem som reelle bransjeaktører.

Tildelingene av testplass til de fem selskapene synes heller ikke å ha påvirket

lanseringstidspunktet for klagerens produkt. Klagerens produkt ble lansert allerede i den

første lanseringsmåneden, mai 2016. De fem selskapene som er omtalt i klagen, fìkk

testlansering enten samtidig med eller etter klagerens lanseringstidspunkt.

På bakgrunn av det store antallet testlanseringer og produkter for øvrigi Vinmonopolets

sortiment kan nemnda videre ikke se at lanseringen av de fem selskapenes testprodukter i

løpet av lanseringsperioden på halvannct år, vil kunne påvirke konkurransesituasjonen for

klagerens testprodukt, eller andre produkter i klagerens portefølje, i en slik grad at det kan

oppstå merkbare økonomiske konsekvenser. Den eventuelle økonomiske effekten fremstår

uansett som for usikker til at den kan begrunne klagerett.

Tilsvarende gjelder for klagerens anførsel om at opptak av proformagrossister fører til at

testperiodene må utvides i tid, med den konsekvens at det tar lengre tid før neste mulighet for

testlansering. Klageren har ikke vist til konkrete planer om testlanseringer eller rcdegjort

nærmere for hvilke konkrete ulemper som kan oppstå for klageren. En hypotetisk mulighet for

I'remtidig skadevirkning gir ikke klageinteresse. Dct er dessuten ikke holdepunkter for at

opptaket av de fem selskapene som saken gjelder, i seg selv har lbrt til at Vinmonopolet har

måttet forlenge testperioden.

Klageren har vist til at tildeling av testplass kan foretas ved loddtrekning dersom det melder

seg flere grossister enn det er plass til i testutvalget. Lanseringsplass i testutvalget vil altså i

visse situasjoner kunne være et "knapphetsgode" som det er konkumanse om. Dette er ikke en

aktuell problemstilling som kan begrunne klagerett i vår sak, idet både klageren og øvrige

grossister har fått testplass uten at det var nødvendig med loddtrekning.

Nemnda finner etter dette at de virkningene av Vinmonopolets tildelinger som klageren har

vist til, verken enkeltvis eller samlet kan begrunne individuell rettslig klageinteresse for

klageren.

Når nemnda likevel - under en viss tvil- er kommet til at det foreligger rettslig klageinteresse

i dcnne saken, skyldes det at klagcn i dette tilfellet må sies å representere en gruppeinteresse.

Dette utdypes nedenfor.

1,4 Nemnda er enig med klageren i at et stort antall profirrmagrossister kan undergrave

testutvalget og samlet føre til konkurransedreining og merkbar skade for de reelle grossistene.

Som klageren har pekt på, ble dette også understreket av Vinmonopolet i klagesak 5l20ll.

Effekten for den individuelle grossist av at en proformagrossist tas opp i testutvalget, vil
normalt være svært beskjeden - og som oftest for usikker til å kunne begrunne rettslig

klageinteresse. Legges terskelen for individuell klagerett så lavt som klageren i vår sak tar til
orde for, vil det føre til at nær sagt enhver grossist som har fått testplass, får rett til å klage på
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tildelingen av testplass til andre. Dette vil åpne for en rekke klager der utfallet i den enkelte

sak verken vil ha merkbar betydning for klageren eller grossistene sett under ett. Det er ikke

forenlig med de hensynene som ligger til grunn for kravet om rettslig klageinteresse. Et stort

antall mer eller mindre velbegrunnede klager vil heller ikke fremme formålet om å gjøre

testutvalget attraktivt, som klageren er opptatt av.

Klagenemnda legger til grunn at Vinmonopolet har en egeninteresse i ikke å slippe

proformagrossister inn i testutvalget. f)en omlcggingen av testutvalget som fant sted for noen

år siden for å styrke utvalgets funksjon og gjørc antallet grossister håndterlig, bekrefter dette,

se også nemndas sak 5/201 1. Klageren har likevel rett i at det er behov for en viss kontroll

også med Vinmonopolets avgjørelser om å innvilge plass i testutvalget, og ikke bare med

Vinmonopolets avslag på testplass.

Grossistlèllesskapets kollektive interesse i at proformagrossister ikke tildeles lanseringsplass i

testutvalget, er en gruppeinteresse som etter nemndas syn ikke er egnet til å bli håndhevet ved

individuell klage fra enkeltgrossister. Det er imidlertid på dct rene at organisasjoner som på en

naturlig måtc kan anses å representere de interessene som saken gjelder, kan ha klagerett på

avgiørelser som ikke direkte gjelder organisasjoncn - også i tilfeller der ingen enkeltaktør på

det aktuelle området er tilstrekkelig berørt til å ha selvstendig klagerett, jf. Eckhoff/Smith side

294. Synspunktet er at den gruppen som organisasjonen representerer, samlet sett berøres i en

slik grad at det er rimelig å åpne for klage eller søksmål fra organisasjonens side.

Klagenemnda legger til grunn at Vin- og brennevinleverandørenes forening ville hatt klagerett

i vår sak. Det er ikke denne foreningen som har fremmet klagen, men det fremgår av klagen

2. mars 2016 at foreningen har støttet den.

Ved søksmål for domstolene vil det som utgangspunkt måtte kreves at det er organisasjonen

selv som reiser saken. Nemnda finner at det ikke er grunn til å være like formell i vår

sammenheng, som gjelder en forvaltningsmessig klage.

På bakgrunn av at Vin- og brennevinleverandørenes forening har gitt støtte til klagen, er

nemnda kommet til vilkåret om rettslig klageinteresse er oppfylt, slik at klagen kan tas til
behandling. Det er i vurderingen lagt vekt på at klagen gjelder Èm grossister og kan være

egnet til å belyse prinsipielle problemstillinger av interesse for den gruppen som foreningen

står som representant for.

2, Spørsmålet om klagefristcn cr ovcrholdt

2,1 Testlanseringsplassene ble utdelt av Vinmonopolet 27. oktober 2015. Formell klage til
klagenemnda ble inngitt 2. mars 2016. Klagefristen er tre uker og begynner ùløpe fra det

tidspunktet klageren ble eller burde ha blitt kjent med avgjørelsen, jl'. nemndsforskriften $ 4

andre ledd, jfì forvaltningsloven $ 29 andre ledd.

Vinmonopolet har anført at klageren allerede høsten 2015 ble kjent med at de fem selskapene

var blitt tildelt testplass. Vinmonopolet har underbygget anførselen vcd å visc til c-

postkorrespondanse mellom klageren og Vinmonopolet fra november 2015 og utover.

Vinmonopolet har på denne bakgrunn anført at klagen er for sent fremsatt og må avvises.
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Nemnda er kommet til at klagefristen er overholdt. Nemnda viser til at Arcus Wine Brands

daglige leder i e-post 10. november 201 5 til Vinmonopolets administrerende direktør ga klart

uttrykk for at de fem selskapene ikke skulle ha fått testplass. Etter å ha gitt en begrunnelse for

dette standpunktet, ba Arcus Wine Brands avslutningsvis i e-posten om "tilbakemelding før vi
eventuelt lorfølger saken videre".

Nemnda oppfatter dette slik at Arcus Wine Brands ønsket Vinmonopolets syn på saken.

Det følger av forvaltningsloven $ 29 tredje ledd fbrste punktum at klagefristen avbrytes hvis

den private parten ber om en etterfølgende begrunnelse fbr et vedtak. Det er altså ikke

nødvendig å sendc formell klage for å avbryte klagefristen. En slik anmodning om

begrunnelse skal sendes til førsteinstansen - i dette tilfellet Vinmonopolet - og ikke til
klageinstansen.

Nemnda finner at Arcus rWine Brands e-post fra 10. november 201 5 må anses som en

fristavbrytende anmodning om etterfølgende begrunnelse. Det fremgår av e-posten at Arcus

'Wine Brands ble kjent med tildelingene i et møte med Vin- og brennevinleverandørenes

forening som fant sted om lag to uker før e-posten ble sendt til Vinmonopolet. E-posten ble

følgelig sendt før utløpet av klagefristen på tre uker.

2,2 Når klagefristen avbrytes ved en anmodning om begrunnelse, som i dette tilfellet,
løper en ny frist på tre uker for å fremsette en klage, jf. forvaltningsloven $ 29 tredje ledd

andre punktum. Fristen løper fra det tidspunktet den private parten har mottatt begrunnelsen.

Arcus Wine Brands mottok Vinmonopolets begrunnelse ved e-post 23. november 2015. Arcus

Wine Brands fulgte deretter opp saken ved en ny e-post til Vinmonopolet 15. desember 2015.

E-posten ble sendt én dag etter at den nye fristen på tre uker utløp, men det går fram av e-

posten at saken i mellomtiden hadde vært tatt opp i møte med Vinmonopolet. Nemnda legger

derfor til grunn at treukersfristen for àfølge opp saken, er overholdt.

I e-posten 15. desember fastholdt Arcus Wine Brands at de fem selskapene som saken gielder,

ikke skulle ha fått testplass. I e-posten redegjøres det grundig for standpunktet, som forankres

blant annet i innkjøpsforskriften $ 5-2 og likebehandlingsprinsippet. Det hevdes å foreligge

"et klart forsøk på å omgå Vinmonopolets innkjøpsforskrift", og Vinmonopolet oppfordres til
å revurdere sitt standpunkt om tildeling av testplasser til de fem selskapene.

Selv om e-posten på dette punkt er noe uklar, finner nemnda det naturlig å oppfatte den som

en klage, særlig når den ses i sammenheng med den tidligere korrespondansen i saken, blant

annet e-posten fra 10. november. Det gjelder ikke et brmelt krav om at en henvendelse må

være betegnct som "klage" for at avbryte klageflisten. Det avgjørende er innholdet. I dette

tilfellet nevnes bådc avgjørelsen som kreves endret, og hvilken endring som ønskes. De

grunnleggende kravene i forvaltningsloven $ 32 første ledd er ved dette oppfylt. Det er videre

gitt en rcttslig og faktisk begrunnelse for hvorfbr avgjørelsen må endres, jf. $ 32 andre ledd.

Som Vinmonopolet har pekt på, er e-postene ikke rettet til klagenemnda. Klager skal

imidlertid i første omgang rettes til fbrsteinstansen, i dette tilfellet Vinmonopolet, jf. $ 32

første ledd bokstav a.
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Nemnda har videre merket seg - uten at det er avgjørende - at Vinmonopolet i e-post

5. januar 2016 har brukt karakteristikken "klage" om Arcus Wine Brands henvendelse.

Hvis Vinmonopolet mente at e-postene ikke oppfylte de formelle kravene til en klage, eller

oppfattet e-postene som uklare, burde Vinmonopolet ha giort Arcus lWine Brands

oppmerksom på dette og gitt mulighet for retting, eventuelt presisering av om selskapet

ønsket å klage, jf. forvaltningsloven $ 32 tredje ledd, se også de generelle uttalelsene om

Vinmonopolets veiledningsplikt i klagenemndas sak 9/2014 punkt 4.4.

Nemnda legger etter dette til grunn at det foreligger en rettidig klage. I den grad klagefristen

skulle anses som oversittet, mener nemnda at klagen uansett må tas til behandling etter

prinsippene i forvaltningsloven $ 3l første ledd bokstav a eller b. Det vises til det som nettopp

er sagt om Vinmonopolets veiledningsplikt.

Konklusjonen blir etter dette at klagen ikke avvises, men fremmes for realitetsbehandling for

klagenemnda.

Nemndas avgiørelse er enstemmig.
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Slutnlng:
Vinmonopolcts krav om awisning ôv klagen tas ikke til følgc.

Eyvin Sivertscn

Inger Erikscn Odd tuidersNilsen Ingvild Tenn$ord
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