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Sammendrøg: Klageren påsto at fem selskaper som var tildelt lanseringsplass i testutvalget,
ikke var "reelle grossister", o¡ç at selslrapenes produkter derþr måtte fiernes fra testutvalget.
Vinmonopolet mente at klagen måtte awises, menJìkk ikke medhold i dette, se sak 2/2016,
delavgiørelse om klagerett. Saken hle derfor tatt til realitetsbehandling. Ved
realitetshehandlíngen kom nemnda til at alle de fem grossistene drev reell grossistvirkçomhet
Selv om flere av selslcapene hadde felles eierskap og ledelse, fremsto de som selvstendige
aktører som drev bransjevirksomhet þr egen regning og risiko. Det var ikke grunnlagþr tr
lcarakterisere dem som proþrma grossíster.

Sak 2/2016 Klage fra Arcus r#ine Brands AS
over tildeling av testplasser i testutvalgct

Den 23. februar 2017 ble det holdt møte i Nemnd for prøving av AS Vinmonopolets
beslutninger om innkjøp mv. Deltakere var lagdommer Eyvin Sivertsen (leder), advokat Inger
Eriksen, seniomådgiver odd Anders Nilsen og journalist Ingvild Tennfiord.

Den 7. mai 2015 Ia vinmonopolet ut informasjon i Leverandørportalen om
testlanseringsperioden 2016/2017. Grossistene fikk frist til 14. august 2015 for påmelding til
Vinmonopolets testutvalg.

Vinmonopolet giorde en vurdering av om l5 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.

Dagensordning ble innført ved en forskriftsendring i 2006, etter en kø for lansering i
testutvalget på opp mot 7 åq noe som underminertõ formålet med testutvalget. I steãet
fo¡ at grossisÌene kunne melde på så mange produkter de ville etter først til-mølla-
prinsippet, ble det endret til at hver grossiit fikk et bestemt antall plasser til
testutvalget.etter skriftlig påme-lding. Etter hvert har imidlertid fleie og flere grossister
opprettet selskaper og deretter bedt om testlansering. Vinmonopolet eifarte eúer hvert
at enkelte av disse var datterselskaper til andre. grossister der seìskapets funksjon av og
til fremstod som kun å få flere testþlasser, altsåãt grossisten ikke vãrr en reell grossist.-

I kjølvannet av dette nektet Vinmonopolet l6 selskaper i en eierkonstellasjon
testplasser i 201 I med begrunn-else i at disse selskapene ikke var reelle grossister.
Nemnda ga Vinmonopolet medhold i en påfølgendè avgjørelse i at Vinrñonopolet kan
l ttyg at en gtossist er en reell grossist foi å kunne få teltplass i testutvalget etter
innkjøpsforskriftens kap 5 medhenvisning til at det i nor* rett gjelder eñ ahinnelig
omgåelsesnorm, blant annet omtalt i Høyesteretts avgjørelse inntatt i Rt 2006 s I l9f.
Nemnda erkjente i avgjørelsen at det kan være utfordiende å avgiøre om en grossist er
reell, slik atVinmonoîolpt ble anbefalt å lage retningsiinj..forä.ïnt;ùrddi"gen.' 

-"

Vinmonopo.let lagde retningslinjer for hvem som er ã betiakte som'reell grossilt'.
Retningslinjene ble publisert i léverandørporralen 2l .lL.Z}ll [. . .].,

Den27. oktober 2015 sendte Vinmonopolet e-post til grossistene om tildeling av testplasser i
perioden 2016/2017. Target Wines AS, Vino Porto AS, Aarnes Wines AS, Humulus AS
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(nåværende DonnaVini AS) og Domaine Wines AS var blant grossistene som ble tildelt
testplass.

Den 2. mars 2016 sendte Arcus Wine Brands AS, representert ved advokat Hans Augun
Parmann i Advokatfirmaet Wiersholm AS, klage til Vinmonopolet på avgiørelsen 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 til klagenemnda 17. 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 oversittet, 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 spørsmål. Partene ble orientert om beslutningen i e-post
27. mai2016, der nemnda ba om diverse tilleggsopplysninger fra Vinmonopolet.

Den 9. juli 2016 forela nemnda saken for de fem selskapene Target rWines AS, Vino Porto
AS, Aames Wines AS, DonnaVini AS og Domaine Wines AS. Selskapene ble i brevet kun
bedt om å uttale seg om spørsmålet om klagen fra Arcus V/ine Brands skulle avvises uten
realitetsbehandling. Nemnda mottok svar fra selskapene i første del av august 2016.

Klagenemnda traff l. november 2016 vedtak der saken ble fremmet til realitetsbehandling.
Nemnda mente at Arcus Wine Brands hadde rettslig klageinteresse i saken, slik at klagen ikke
kunne avvises på dette grunnlaget. Nemnda kom videre til at klagen ikke var for sent fremsatt.
Vedtaket hadde slik slutning:

"Vinmonopolets krav om avvisning av klagen tas ikke til følge."

I nemndas e-post 7. november 2016 ble Vinmonopolet og selskapene Target Wines AS, Vino
Porto AS, Aarnes rWines AS, Domaine Wines AS og DonnaVini AS (tidligere l{umulus AS)
bedt om å gi merknader til spørsmålet om disse selskapene var "reelle grossister".

Nemnda mottok merknader fra DonnaVini AS 7. november 2016, og fra Target-Gruppen
(Target Wines AS, Vino Porto ASo Aarnes Wines AS og Domaine Wines AS) ved e-post fra
Raymond Bcrggren 20. november 2016. Vinmonopolet har gitt merknader 21. november.
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De mottatte merknadene ble forelagt for Arcus Wine Brands AS, som ga supplerende

kommentarer 7. desember 2016. Nemnda mottok deretter ytterligere merknader fra
DonnaVini AS 10. desember 2016.

Klagcren, Arcus Wine Brands, har i hovedtrekk anført:

Klagenemnda har i sak 5/201I slått fast at det er et vilkår for tildeling av plass i testutvalget at
grossistene kan regnes som "reelle grossister",jf. innkjøpsforskriften $ 5-2. Ä,rsaken er at

opptak av proformagrossister gir disse selskapene og deres eiere en uberettiget fordel i
konkuransen om markedsadgang ved at de i sum får tildelt flere testplasser enn grossister

som innretter seg på en lojal måte.

Det er ikke avgjørende at en grossist er registrert hos toll- og avgiftsdirektoratet og har
grossistavtale med Vinmonopolet. Dette er bare de grunnleggende minimumsvilkårene. Det
må i tillegg dokumenteres at grossisten er "reell". For selskaper med felles eierinteresser
ligger terskelen høyere enn ellers. Det må da påvises at selskapet faktisk er en "selvstendig
kommersiell enhet" på tidspunktet da påmeldingsfristen til testutvalget utløp 14. august 2015,
jf. Vinmonopolets retningslinjer. Det er feil av Vinmonopolet å legge vekt på etterfølgende
forhold.

Alle de fem selskapene var ved påmeldingsfristen for testplass - eller kort tid etter - direkte
eller indirekte eid av ektefellene Ellann og Berggren. Target Wines ble etablert i desember

2014. Selskapet var indirekte eid av Berggren gjennom Knausen Flolding, som i dag eies av
Ellann og Berggren med en halvpart hver. I januar 2015 etablerte Berggren selskapet

Humulus (nå DonnaVini). Samtidig kjøpte Target Wines selskapene Aarnes Wines og Vino
Porto, mens Domaine rWines ble kjøpt i september 2015, etter påmeldingsfristens utløp. De tre
selskapene ble kjøpt uten ansatte, og med få eller ingen produkter.

På tidspunktet for søknadene til testutvalget hadde verken Target Wines, Vino Porto, Aarnes
Wines eller Flumulus noen aktive produkter i salg hos Vinmonopolet. Domaine Wines hadde

ifølge Vinmonopolet fire produkter i salg, men ingen av disse synes å ha blitt videreført etter
at Target \Vines overtok selskapet i september 2015.

Av de fem selskapene var det kun Domaine Wines som hadde lønnskostnader i 2015. Dette
gir grunn til å stille spørsmål om ansettelseskontraktene som ble inngått i 2015, hadde noen

realitet. Avtalene er i hovedsak inngått mellom Berggren som arbeidsgiver og Ellann som

arbeidstaker og er for Ellanns del datert samme dag,2. mai 2015.

Da påmeldingsfristen til testutvalget utløp, var den eneste eksterne ansatte i de fem selskapene

Tone Dalaasen i Vino Porto. En måned etter påmeldingsfristen ble Tom Kristian Altenborn
ansatt i Humulus. Nyansettelser som ble foretatt i2016, kan ikke tillegges vekt. Fremlagte
lønnsslipper gielder i hovedsak utbetalinger til Ellann og Berggren og Ellann selv.

Når det gielder avtaler med produsenter, er det kun fremlagt én kjøpsavtale. Denne gjelder
Vino Porto og er fra juni 2015. Den øvrige dokumentasjon gjelder andre forhold, blant annet

tilbud fra og diverse korrespondanse med produsenter. Det fremgår at Ellann administrerer all
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korespondanse for Target Wines, Vino Porto og Aarnes V/ines. Dette underbygger at

selskapene ikke er selvstendige kommersielle enheter.

Ellann og Berggren hadde posisjoner som daglig leder/styreleder i samtlige selskaper bortsett
fra Domaine Wines. Alle selskapene, bortsett fra Domaine Wineso hadde registrert adresse på

ekteparets private bolig. Selskapene synes derfor å ha blitt drevet som én og samme

virksomhet, og ikke som "selvstendige kommersielle enheter".

Vinmonopolet hevder at Domaine Wines'daglige leder har vært tilknyttet selskapet siden
20ll.lfølge foretaksregisteret har selskapet imidlertid ikke hatt noen daglig leder siden mars
2014. Selskapets styreleder ble b¡tet ut etter oppkjøpet, og produktene ble ikke videreført.
Dette indikerer at selskapet ble kjøpt på grunn av testlisteplass. Selskapet burde ha vært regnet
som nystartet høsten 2015, slik at tidligere drift ikke kunne vektlegges. Vinmonopolets
begrunnelse for at det ikke ble innhentet nærmere dokumentasjon om dette selskapet, er ikke
holdbar.

DonnaVini (tidligere Humulus) ble solgt i januar 2016. De fire selskapene som fortsatt er i
Target-gruppenn har til sammen fem aktive produkter hos Vinmonopolet. Verken
Vinmonopolet eller selskapene har gitt noen forklaring på hvorfor det trengs fire selskaper for
å selge fem produkter. Dessuten var ingen av disse produktene introdusert da
påmeldingsfristen utløp. Videre selges to av de fem produktene i testutvalget. Produkter i
testutvalget kan ikke tas til inntekt for at selskapene er reelle grossister.

De fremlagte rapportene om omsetning har liten betydning. Det skyldes at rapportene er fra
tiden etter at påmeldingsfristen til testutvalget utløp. Det fremgår dessuten ikke hva
omsetningen kn¡ter seg til.

Regnskapene viser også at de fleste selskapene hadde svært begrensede driftskostnader og
omsetning i 2015. At selskapene fører regnskaper, kan ikke i seg selv tas til inntekt for at
grossistvirksomheten hadde noen realitet.

Klagen opprettholdes for selskapet DonnaVini, selv om dette selskapet er solgt. Det er
situasjonen på tidspunktet for påmeldingsfristen til testutvalget som er avgjørende for
vurderingen.

Ekteparet Ellann og Berggrens forretningsstrategi har vært å etablere og kjøpe opp selskaper

med sikte på å få tildelt flest mulig lanseringer i testutvalget. Det må legges til grunn at
selskapsstrukturen er valgt med dette mål for øye. Strukturen har ingen egenverdi utover
dette. Denne forståelsen av foretningsstrategien støttes av Ellanns presentasjon fra november
2014, der Target-gruppen ble markedsført som et mulig investeringsobjekt for Arcus-gruppen
kun én måned før Target Wines ble etablert.

Det vil være problematisk om terskelen for å regnes som reell grossist, legges så lavt som
Vinmonopolet forutsetter. Det vil kunne føre til at store aktører etablerer massive

selskapsstrukturer med I -2 aktive produkter i hvert selskap. Dette vil undergrave testutvalget
og i særlig grad skade små og nystartede virksomheter.
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Det må på denne bakgrunn treffes avgjørelse om at Target Wines, Vino Porto, Aarnes Wines,
DonnaVini (tidligere llumulus) og Domaine Wines fiernes fra testutvalget for 2016/2017.

Vinmonopolet har i hovedtrekk anført:

Et sentralt formål med testutvalget er å sikre markedsadgang også for nyetablerte og små
grossister.

Som følge av nemndas avgiørelse i sak 5/2011utarbeidet Vinmonopolet retningslinjer for
vurderingen av om en grossist er reell i relasjon til innkjøpsforskriften $ 5-2 om testutvalget.
Det er opp til det enkelte selskap å dokumentere at grossistvirksomheten er reell.

Vinmonopolet mottok 288 påmeldinger fra grossister for testlansering i perioden 2016/2017.
Vinmonopolet ba om nærmere dokumentasjon fra l5 av selskapene, herunder fïre av de fem
selskapene som klagen gjelder (Target V/ineso Vino Porto, Aarnes V/ines og Humulus). To av
de l5 selskapene ble ikke ansett som reelle grossister. Alle de fem selskapene som omfattes
av klagesaken, er etter Vinmonopolets syn reelle grossister.

Utgangspunktet er at et selskap som er registrert som grossist hos toll- og avgiftsdirektoratet,
og som har grossistavtale med Vinmonopolet, skal regnes som en reell grossist. Det krever
særlige holdepunkter for å legge til grunn at grossistvirksomheten likevel ikke er reell.

Target V/ines AS

Vinmonopolet mottok dokumentasjon i form av resultatregnskap, leverandøravtale og to
ansettelsesavtaler for Raymond Berggren og Elin Ellann. Med utgangspunkt i innsendt
dokumentasjon konkluderte Vinmonopolet med at selskapet var en reell grossist. Det ble lagt
vekt på at selskapet hadde importavtale, distribusjonsavtale, leverandøravtale og egen daglig
leder, en ansatt produktsjef og et resultatregnskap. Konklusjonen styrkes av at selskapet
planla å inngi, og faktisk har inngitt, tilbud i tre anbudskonkurranser hos Vinmonopolet. Per
november 2016 har selskapet ett produkt i testutvalget. Produktet ble lansert i september
2016.

Vino Porto AS

Vinmonopolet mottok resultatregnskap samt leverandøravtale og ansettelsesavtaler for Elin
Ellann og Tone Dalaasen. Eieren opplyste at selskapet var etablert i 201I og hadde hatt både
omsetning og volum de siste årene. Eieren hadde arbeidet med å rydde lageret, som besto av
mange ukurante varer, og rydde opp i selskapets økonomi. Det første produktet under den nye
selskapsledelsen ble lansert i september 2015.

Med utgangspunkt i at det forelå importtillatelse, distribusjonsavtalen leverandøravtale, en
egen daglig leder og en ansatt produktsjef kom Vinmonopolet til at selskapet var en reell
grossist.

Selskapet har per november 2016 to aktive produkter hos Vinmonopolet; ett i
bestillingsutvalget og ett i testutvalget. Produktene ble lansert henholdsvis i november 2015
og i mai 2016.
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Aarnes Wines AS

Vinmonopolet fikk oversendt resultatregnskap, ansettelsesavtale med Elin Ellann og
intensjonsavtale med en produsent. Ifølge eieren ble selskapet etablert i 201I og har hatt både
omsetning og volum i Vinmonopolets butikker i de senere år. Selskapet hadde en midlertidig
daglig leder. Det forelå en plan om å ansette en fast daglig leder.

Selskapet har per november 2016 ett produkt i testutvalget, lansert i mars 2016.

Etter å ha vurdert dokumentasjonen kom Vinmonopolet til at selskapet - med en midlertidig
daglig leder, importtillatelser, distribusjonsavtale og resultatregnskap - var å anses som et
reelt selskap. Dette underbygges av at selskapet planla å inngi, og faktisk har inngitt, to tilbud
til Vinmonopolet i anbudskonkumanser.

Ettersom dette selskapet - i likhet med Vino Porto - har skifiet både eierskap og ledelse, la
Vinmonopolet i sin vurdering ikke vekt på tidligere drift. Begge disse selskapene ble i denne
sammenheng ansett som nystartede.

Domaine Wines AS

Vinmonopolet fant ikke grunn til å be om nærmere dokumentasjon fra dette selskapet. Det
skyldes at aktiviteten og omsetningen på Vinmonopolet var av et slikt omfang at
grossistvirksomheten utvilsomt var reell. Selskapet har hatt grossistavtale med Vinmonopolet
og aktiv drift siden 2008. Selv om selskapet nylig har skiftet eiere, har daglig leder vært
knyttet til selskapet i hvert fall siden 2011.

Høsten 2015 hadde selskapet fem aktive produkter, hvorav tre i tilleggsutvalget, ett i
bestillingsutvalget og ett i testutvalget.

DonnaVini AS (tidligere Humulus AS)

Vinmonopolet mottok firmaattest og regnskaps-/oppdragsavtale samt regnskap for første
halvår 2015. Det ble i tillegg oversendt dokumentasjon for ansettelsesavtale med Tom
Kristian Altenborn og for møte med leverandør i ltalia. Selskapets hovedkontaktperson,
Raymond Berggren, opplyste at selskapets opprinnelige plan under det nye eierskapet var å
importere ø1. Fordi dette viste seg å være vanskelig, valgte selskapet i stedet å satse på import
av vin. Det var planlagt møter i Italia med sikte på å fremforhandle agenturavtaler.

Vinmonopolet fant på bakgrunn av mottatt dokumentasjon at selskapet var en reell grossist,
selv om selskapet var nystartet.

Selskapet ble solgt til Tom Kristian og Kjersti Nylund Altenborn i januar 2016,

Per november 2016 har selskapet ni aktive produkter i bestillingsutvalget.

Generelt

De fem grossistene skiller seg fra sak 5/201 I på flere punkter. I saken fra2}ll var det anført
at det ikke var noe krav om at grossistene var reelle. Det var tilstrekkelig at formelle krav var
oppfylt. Videre ble det uttrykkelig opplyst at produktene skulle overføres til en annen grossist
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etter testlansering, samt at selskapene i utgangspunktet drev med helt andre typer virksomhet,
blant annet fast eiendom.

I foreliggende sak kan det ikke hevdes at selskapene er stiftet kun for å få testplass. Det er
klageren som har bevisbyrden for dette.

Vinmonopolet vil også påpeke at de forholdene som klageren har trukket frem - at selskapene

direkte eller indirekte har samme eier, at flere av selskapene har samme ledelse og samme

foretningsadresse - også gielder fbr de elleve selskapene som inngår i Arcus-konsernet.
Klageren hevder at dette ikke er sammenliknbart fordi Arcus Wine Brands har en omsetning
pâ 123 millioner kroner. Til dette bemerker Vinmonopolet at den historiske omsetningen ikke
er avgjørende. Det fremgår både av lovforarbeidene og av øvrig konespondanse med

departementet at testutvalget skal sikre markedsadgang også fur nyetablerte og små aktører.

Vinmonopolet er giort kjent med at saken egentlig handler om en underliggende konflikt
mellom klageren og de fem selskapene. Denne konflikten er Vinmonopolet uvedkommende.

Vinmonopolet mener på denne bakgrunn at tildelingen av testplasser for 2016/2017 mà
opprettholdes.

Selskapeno som klagen gielder, Target Wines AS, Vino Porto AS, Aames Wines AS,
Domaine Wines AS og DonnaVini AS (tidligere Humulus AS), har i hovedsak anført:

De fem selskapene må regnes som reelle grossister. Det vises til at selskapene er registrert hos

toll- og avgiftsdirektoratet og har grossistavtale med Vinmonopolet. Selskapene oppfyller
også øvrige kriterier i Vinmonopolets retningslinjer ved å ha distribusjonsavtale,
produsentavtale, ansatte i selskapet og kunne vise til bransjerelatert omsetning.

Ellann arbeidet tidligere i Arcus Wine Brands, men sa opp stillingen fordi hun ønsket å drive
for seg selv med sin ektemann Berggren. I januar 2015 kjøpte Ellann og Berggren
vinselskapene Vino Porto og Aarnes Wines. I tillegg opprettet de Target rWines som sitt eget

selskap. Etter utløpet av Ellanns oppsigelsestid i mai 2015 startet arbeidet med å revitalisere
og rydde opp i selskapene med sikte på full drift fra høsten 201S/våren 2016.

Fremdriftsplanen for ansettelser ble forsinket på grunn av konflikt mellom Ellann og hennes

tidligere arbeidsgiver. Ved utgangen av 2015 manglet fortsatt to ansettelser.

l)et er riktig at selskapene i Target-gruppen har hatt relativt få produkter i sin portefølje. Det
avvises på det sterkeste at dette kan være avgjørende for om selskapene er reelle grossister.

Vinmonopolets salgsrapporter viser et stort spenn i antallet produkter mellom de ulike
grossistene. Mange grossister har svært få produkter.

Da Vinmonopolet ba om dokumentasjon i oktober 2015, hadde Domaine Wines fem aktive
produkter i Vinmonopolets portefølje. Vino Porto hadde to produkter, mens Aarnes V/ines
hadde ett produkt. Target V/ines hadde ingen produkter, men selskapet var nyetablert og
hadde oppstartsutfordringer som følge av konflikten med Arcus \iVinc Brands.
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Target Wines ble etablert i januar 2015 og har Ellann og Berggren som ansatte. Ellann har
tretten års erfaring fra vinbransjen og kan vise til gode resultater, mens Berggren har lang
erfbring fra markedsanalyse og strategi. Tre produkter ble planlagt lansert i2016. Selskapet
hadde allerede i 2015 gitt tilbud i tre anbudskonkunanser.

Humulus ble etablert ijanuar 2015. Selskapets opprinnelige plan var å importere ø1, og det ble
ansatt en produktsjef ijuli 2015. Fordi det viste seg vanskeligere enn antatt å drive som ren
ølimportør, ble det besluttet at selskapet i stedet skulle satse på vinimport. På denne bakgrunn
ble Tom Kristian Altenborn ansatt som daglig leder høsten 2015. I januar 2016 ble selskapet
solgt til ham og Kjersti Nylund Altenborn, etter at samtaler om salg hadde pågått siden høsten
2015, Vinmonopolet mottok etter forespørsel blant annet firmaattest, ansettelsesavtale,
regnskapsavtale og dokumentasjon for møte med leverandør i ltalia. Selskapet importerer i
dag vin fra San Patrignano. Avtalen med denne distributøren ble forberedt allerede høsten
2015 av Altenborn.

Vino Porto ble etablert i 201I og har hatt både produkter og omsetning på Vinmonopolet de
seneste årene. Fra mai 2015 ble det arbeidet med å rydde opp i økonomien og varelageret, der
det var mange ukurante varer. Det ble ansatt en ny produktsjef - Tone Dalaasen - og arbeidet
med å skaffe en ny daglig leder/medeier som kunne tilføre selskapet nye agenturer og bidra til
revitalisering. Det første produktet under ny ledelse ble lansert i september 2015. Selskapet
inngikk i 2015 kontrakt med en strategisk hovedleverandør.

Også Aarnes Wines ble etablert i 201 l. Selskapet har hatt produkter og omsetning på
Vinmonopolet de seneste årene, men det var også her behov for opprydding både i økonomien
og varelageret. Det var i 2015 lagt opp til at leverandøravtale skulle signeres i slutten av dette
året. Det første nye produktet var planlagt lansert i januar eller mars 2016. Selskapet deltok i
to anbudskonkurranser i 2015. Selskapet planla å ansette ny daglig leder i z}ls,men måtte
utsette dette på grunn av den omtalte konflikten med Arcus wine Brands.

For de to sistnevnte selskapene ble det lagt frem dokumentasjon for Vinmonopolet i form av
blant annet resultatregnskap, ansettelsesavtaler og leverandøravtaler.

Vinmonopolet ba ikke om dokumentasjon for Domaine V/ines. Dette selskapet har i mange år
hatt aktive produkter hos Vinmonopolet. Dette selskapet er åpenbart en reell grossist.

Det er ikke riktig at fonetningsideen til selskapene i Target-gruppen er å sikre plasser i
testutvalget. Det utdraget fra Ellanns presentasjon som Arcus har vist til, er tatt ut av sin
sammenheng. Ellann var på dette tidspunktet ansatt hos Arcus, men hadde levert oppsigelse.
Arcus var interessert i et samarbeid med Ellann. Det var dette presentasjonen gjaldt. Ettersom
partene ikke kom til enighet, ble Target Wines etablert med en annen forretningsidé enn den
som ble skissert for Arcus.

Som Vinmonopolet påpeker, har alle de elleve selskapene i Arcus-gruppen som har søkt om
testlansering, fått tildelt plass i testutvalget. Disse selskapene har mer eller mindre samme
eiere, samme ledelse og samme forretningsadresse. Flere av selskapene har ifølge proff.no
ikke hatt lønnskostnader eller ansatte i perioden 2008-2015. Det anføres at Arcus selv har

8



Sak212016 - Delavgjørelse 2

opprettet flere selskaper nettopp for å sikre plasser i testutvalget. For eksempel ble et produkt
som var testlansert av det Arcus-eide selskapet Løiten Brænderis Destillation i2Oll,
testlansert på nytt i2013 av et annet Arcus-eid selskap, Oplandske Spritfabrik. Den eneste
forskjellen var en justering av produktnavnet. Produktet Vikingfiord Coctails Moscow Mule
er blitt presentert som et Arcus-produktn uten å nevne at produktet er testlansert av
datterselskapet Siemers & Cos Destillasjon. Det synes som om Arcus-gruppen sjonglerer
produkter på tvers av selskapene for å utnytte tildelte testplasser til å få økt distribusjon. Dette
stiller klagen i et underlig lys.

Ellann og Berggren er blitt utsatt for gjentatt trakassering fra Arcus og selskapets ledelse
vlPatay, blant annet ved søksmål og trussel om midlertidig forføyning. Klagesaken har sin
bakgrunn i denne konflikten.

Klagencmnda ser slik på saken:

Spørsmålet i saken er om de fem selskapene Target Wines AS, Vino Porto AS, Aarnes Wines
AS, Domaine Wines AS og DonnaVini AS (tidligere Humulus AS) kan regnes som
"grossister" med krav på plass i testutvalget, jf. innkjøpsforskriften $ 5-2.

Nemnda vil først beskrive den rettslige bakgrunnen for sakens problemstilling.

l. Rettslig bakgrunn

l.l Formålet med testutvalget er å gi nye produkter mulighet for opptak i basisutvalget i
konkunanse med produkter som allerede er i dette utvalget, jf. innkjøpsforskriften $ 5-1.
Dersom testproduktet selger nok til å bli rangert innenfor styringstallet, blir produktet overført
til basisutvalget, jf. $ 5-5 andre ledd.

Etter den ordningen som gialdt inntil 2006, hadde grossistene rett til å få sine produkter inn i
testutvalget ved skriftlig påmelding til Vinmonopolet. Det var ikke satt noen begrensning i
antallet produkter som kunne meldes på. Dette førte til langkø og flere års ventetid for
lansering.

Med virkning fra l. januar 2006 ble innkjøpsforskriften g 5-2 endret blant annet ved at
Vinmonopolet fikk adgang til å begrense antallet produkter per grossist. Formålet var å
redusere ventetiden og sikre flere grossister tilgang til testutvalget, jf. Arbeids- og
sosialdepartementets høringsnotat 3. november 2005, side l6 flg. Etter endringen fikk $ 5-2
første ledd følgende utforming:

"Grossister som retter skriftlig henvendelse til Vinmonopolet om opptak har rett til å
få et bestemt antall produkterìnn i testutvalget. Vinmonôpolet bestèhmer antallet
produkter per grossist ut fra hensynet til likebehandling og stønelsen på testutvalget."

For tiden kan hver grossist kun melde på ett produkt i testutvalget i hver lanseringsperiode.

Det kan forekomme at aktører oppretter nye selskaper utelukkende for å bli tildelt flere
plasser i testutvalget. Det fremgår av høringsnotatet fra 2005 at departementet var innforstått
med faren fur omgåelse og ville "[...] følge utviklingen, og eventuelt vurdere endringer i
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regelverket dersom det i praksis skulle medføre utilsiktede konsekvenser eller dersom den nye
ordningen ellers ikke vil fungere etter hensikten" (notatet side l7).

I klagenemndas sak 5l20ll hadde Vinmonopolet avslått å tildele testlansering til en rekke
selskaper som inngikk i en og samme selskapsgruppe. Avslaget var begrunnet med at
selskapene ikke var reelle grossister, men kun var registrert som grossister for å få testplass.
Selskapene påklaget avgjørelsen til Klagenemnda. I Vinmonopolets anførsler, slik de er
gjengitt i nemndas vedtak, heter det:

"Slik klagernes virksomhet beskrives_ i klagen fremgår det etter Vinmonopolets
oppfatning at de selskapene som omfattes ãv klagegruppen ikke er grossiiter, men kun
er registrert som grossister med det formålet å få-eñtestiansering. D-et fremgár av
\laggn at 'samtlige selskaper [vilJì<analisere. gf l_ drift og logistik[ gjennom Éelge Wiig
Spirits AS'. Selskapene synes med andre ord ikke å haãndie reellõfunksjoner õnn å fã
testlanseringsplassèr. Registrering€n av selskapene fremstår dermed som et proforma-
ariangement for å oppnå flere testlanseringer, inens andre aktiviteter som en
gro.ssistvirksomhetcr avhengig av skal ivaretas av den grossistvirksomheten som er
reell. Dette synliggjøres i till-egg av at produktet som lañseres itestutvalget flyttes til
selskapet Helge Wiig Spirits ^ÃS så snãrt det er lansert."

Klagenemnda sluttet seg - under dissens - til Vinmonopolets standpunkt om at det ikke var
tilstrekkelig for å bli tildelt plass i testutvalget at grossisten oppfylte de formelle vilkårene om
blant annet registrering av grossistvirksomhet etter innkjøpsforskriften $ I -2, jf. alkoholloven
$ 1-4 c. For å hindre omgåelse måtte det i tillegg stilles krav om at grossisten var en "reell
bransjeaktør". Nemnda viste til en tilsvarende omgåelsesnorm som Høyesterett har oppstilt på
skatteområdet. I den konkrete saken sluttet nemndas flertall seg til Vinmonopolets konklusjon
om at arrangementet innebar e¡r omgåelse som skulle sikre flere testplasser enn den ene som
grossisten var berettiget til. Nemnda la særlig vekt på at det ikke var giort noen forsøk på

':t.:.1å-få bekreftet distribusjonsavtaler som det_opplyses er inngått muntlig, og det
forhold at det i-klagen åpent tilkjennegis at det fra klágegruppeñlegges opf,'til-en
95d¡ing s.om går.ut på at-produkter som lanseres i testutvãtfet skal-n-yttes fit selskapet
Helge Wiig Spirits AS så snart de er lansert".

Nedenfor vil nemnda utdype de rettslige utgangspunktene for vurderingen av om en grossist
er "feell".

1.2 Det grunnleggende utgangspunktet i norsk rett er at et aksjeselskap skal ses på som en
selvstendig enhet, jf. Høyesteretts \iennelse i Rt. 201I side l8l I avsnitt 38. Selskapet kan
ikke identifiseres med eieren, uavhengig av om eieren er en fysisk person eller et annet
selskap. Det gielder både i strafferettslig, skatterettslig og annen sammenheng, jf. Rt. 2004
side I 816, der det er uttalt:

"28) [:..] Eit.aksjeselskap er eit sjølvstgqdig rcttssubjekt, forskjellig frå aksjeeigarane,
også der selskapet har eine- eller hovudaksþeigar. t...1

29) 1....1 Etablering av eit aksjeselskap har ein realitet. Det gjeld med omsyn til
personleg.apyal det gjeld med omsyn til skatt og også i mãnge andre samanhengar.
Ein hovudaksjeeigar eller eventuelt èin eineaksjeõigãr kan ikkJe då krevje at ein *al
sjå þo¡ frå selskapsforma når det oppstår ein kónkret situasjoñ der han ican vere tent
med det. [...]"
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Det samme er tilfellet på det området som vår sak gjelder. Det klare utgangspunktet må være
at et lovlig opprettet selskap som oppfyller de formelle vilkårene for å opptre som grossist, må
anerkjennes som en selvstendig grossist med de rettigheter og plikter som følger med,
herunder rett til å lansere produkter i testutvalget.

Det er kjent fra andre rettsområder at det i spesielle tilfeller kan være grunnlag fur å skjære
giennom selskapsorganiseringen, for eksempel ut fra omgåelsesbetraktninger. Som nemnda
pekte på i sak 5/2011, er det på skatteområdet utviklet særskilte prinsipper for slik
giennomskjæring. Hvis det "hovedsakelige formålet" med et anangement er å spare skatt, vil
det - ut fra en totalvurdering - kunne være grunnlag for å se bort fra arrangementet ved
skattleggingen, se Høyesteretts oppsummering i Rt. 2008 side 1537 avsnitt 4l :

"[...]^Grunnvilkåret går ut på at det hovedsakelige formål med disposisjonen må ha
vært å spare skatt. Dette er et nødvendig, men ik-ke tilstrekkelig vilkår for
giennomskjæring, For at.giennomskjæring skal kunne foretas,-kreves i tillegg at det ut
fra en totalvurdering av disposisjonens viikninger (herunder dens fonetninfJmessige
egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvlig frem-=står
som stridende,mot skattereglenes formål älegge disposisjonen til grunn for -
beskatningen [...]."

Det ulovfestede giennomskjæringsprinsippet på skatteområdet er utviklet på bakgrunn av de
spesielle omgåelsesproblemene som gjør seg gjeldende på dette området. Formålet er å
ramme illojal skattetilpasning. Prinsippet kan ikke uten videre overføres til andre saksfelter.

Henvisningen i sak 5/2011til omgåelsesnormen på skatteområdet kan ikke forstås slik at
nemnda bygget sin avgiørelse på et ulovfestet gjennomskjæringsprinsipp. Avgjørelsen var
basert på en tolkning av innkjøpsforskriften $ 5-2, der nemnda - ut fra formålsbetraktninger -
la til grunn at begrepet "grossist" sikter til bransjeaktører som driver "reell
grossistvirksomhet". Om det ikke ble stilt krav om at grossisten var reell, ville formålet med
forskriftsendringen om å redusere ventetiden for testlansering, og sikre en rettferdig fordeling
av testplasser mellom de ulike grossistene, bli undergravet.

Saksforholdet i sak 5/2011hadde preg av et proforma-anangement der den ytre formen på
den selskapsrettslige organiseringen ikke stemte med den underliggende realiteten. Dette
fremgikk særlig klart ved at testproduktene skulle overføres til et annet selskap etter
testlanseringen. Det var altså et annet selskap enn de selskapene som formelt hadde søkt om
testplassern som reelt skulle opptre som grossist for produktene. Slik nemnda forstår det, var
det tale om "skallselskaper" uten egen virksomhet og infrastruktur. Selskapenes eneste
funksjon var å oppnå testplasser på vegne av den egentlige grossisten.

I kjølvannet av sak 5/2011 publiserte Vinmonopolet 21. desember 201 I retningslinjer for
vurderingen av om en grossist er reell i relasjon til lansering i testutvalget. Det fremgår
innledningsvis at retningslinjene "skal fange opp proforma arrangement der hensikten er å få
en ekstra plass i testutvalget, og hvor eksempelvis produktet blir overført annen grossist etter
testperioden". For nystartede selskaper, eller selskaper som inngår i en gruppering med felles
eierinteresser, må det synliggjøres at selskapet er "en selvstendig kommersiell enhet med
blant annet faktiske kostnader til administrasjon/ansatte relatert til bransjen". Vinmonopolet
kan i den forbindelse kreve dokumentasjon om blant annet følgende forhold:

ll



Sak212016 - Delavgjørelse 2

Di stribusj onsavtale/beskrivelse av distribusj on

Produsentavtale

Ansatte i selskapet

Omsetning relatert til bransjen

1.3 Som det fremgår, tar retningslinjene sikte på å ramme proforma-arrangementer der
selskapets eneste funksjon er å skaffe en ekstra testplass til testutvalget, noe som stemmer
godt med nemndas tolkningsstandpunkt i sak 5/201 l. Det betyr at retningslinjene har et

snevert nedslagsfelt og ikke innebærer strenge krav for å bli godtatt som reell grossist. Men
det må som et minimum påvises at selskapet har en fbnetningsmessig målsetting utover å

fremskaffe testplassen. I denne vurderingen vil det stå sentralt om selskapet driver, eller skal
drive, selvstendig bransjeaktivitet for egen regning og risiko.

Som det fremgår av departementets høringsnotat fra 2005, er et viktig formål med testutvalget
å sikre markedsadgang for nyetablerte og små grossister. At et slikt selskap har som sin eneste

aktivitet å selge et enkelt produkt i testutvalget, betyr ikke at etableringen er proforma.

Mistanke om proforma kan oppstå for eksempel hvis en eksisterende og etablert grossist
oppretter flere heleide "single purpose"-selskaper med ett testprodukt hver, slik som i sak
5l20ll, eller hvis en ny aktør etablerer seg med et stort antall enkeltselskap med kun ett
testprodukt i hvert selskap. I slike situasjoner er det grunn til en nærmere vurdering av om
selskapsetableringene har noen realitet utover å skaffe flest mulig plasser i testutvalget.

Spørsmålet om grossistvirksomheten er reell, må vurderes med utgangspunkt i situasjonen på

vedtakstidspunktet, det vil si tidspunktet for Vinmonopolets avgjørelse om opptak til
testutvalget. Vurderingen kan likevel ikke være helt statisk. I tråd med alminnelige
forvaltningsrettslige prinsipper må det kunne legges vekt på etterfølgende omstendigheter
som kaster lys over situasjonen på vedtakstidspunktet, for eksempel bransjeaktivitet i
perioden etter opptaksvurderingen, jf. Rt. 2012 side l8l0 (avsnitt24) ogRt. 2012 side 1985

(avsnitt 50). Etterfølgende utvikling vil kunne ha særlig vekt for nystartede selskaper, som av
naturlige grunner ikke kan vise til historisk omsetning.

Nemnda går så over til den konkrete saken. Nemnda vil først vurdere de enkelte selskapene

isolert, se punkt 2. Deretter giøres det en samlet vurdering av selskapsstrukturen, se punkt 3.

2. De enkelte selskapene

2.1 Vino Porto AS ble stiftet ijanuar 201 l. Selskapets vedtektsfestede formål er
engroshandel med vin og brennevin samt alt som naturlig står i forbindelse med dette.

Selskapet ble kjøpt av Target Wines ijanuar 2015. Det er opplyst at selskapet på tidspunktet
for oppkjøpet hadde produkter som ble solgt på Vinmonopolet. Dette underbygges av
regnskapstall for 2012 til2014, som viser at selskapet hadde både driftsinntekter og
-kostnader i disse årene. Det er for øvrig ikke bestridt at selskapet drev reell
grossistvirksomhet før eierskiftet.
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Klageren har anført at selskapets virksomhet, i form av produkter og ansatte, ikke ble
videreført under den nye ledelsen. Selskapet tidligere virksomhet kan derfor ikke - hevdes det

- tas til inntekt for at selskapet også etter eierskiftet drev reell grossistvirksomhet.

Det synes riktig at tidligere ansettelsesforhold ble avviklet, i den grad selskapet hadde ansatte.
I regnskapene er det ikke angitt lønnskostnader i årene 2012 til2014. Det er mer uklart om
selskapets eksisterende produkter ble videreført. Det fremgår av Vinmonopolets brev 9.
oktober 2015, der det bes om selskapsinformasjon, at selskapet på denne tiden hadde to
produkter i Vinmonopolets utvalg. Det ene produktet var lansert under de nye eierne i
september 2015. Det er ikke sagt noe om det andre produktet var en fersk lansering eller et
produkt som var videreført fra tidligere eiere.

Nemnda har ikke sett behov for å avklare dette, da det ikke har betydning for konklusjonen.
Nemnda finner uansett at selskapet var å regne som en reell grossist på tidspunktet for opptak
i testutvalget i oktober 2015.

Nemnda har i denne vurderingen lagt vekt på at selskapet ved opptaket i lanseringsutvalget
hadde to aktive produkter hos Vinmonopolet, herunder produktet som ble lansert i september
2015. Videre er det lagt frem en leverandøravtale fra sommeren 2015 om kjøp av et Bag-in-
Box-produkt samt to ansettelsesavtaler fra samme periode, hvorav én avtale gialdt ansettelse
av en ekstern person, Tone Dalaasen, som produktsjef fra 15. september 2015.lfølge
regnskapet hadde selskapet i2015 driftsinntekter på 327 000 kroner og kostnader på 612 000
kroner.

Det synes derfor klart at selskapet drev reell grossistvirksomhet i 2Ol5 og ikke bare var et
redskap for å fremskaffe en ekstra testplass.

Denne konklusjonen underbygges av etterfølgende utvikling. Det er opplyst at selskapet i
november 2016 var registrert med to produkter i Vinmonopolets utvalg; ett i
bestillingsutvalget og ett i testutvalget. Det førstnevnte produktet hadde solgt l2 141 liter i
2016, mens testproduktet hadde solgt 7 362litcr Testproduktet var altså ikke selskapets
eneste produkt.

I regnskapene for 2015 er selskapet ikke oppført med lønnskostnader. Det kan forklares med
at selskapet ikke har hatt økonomi til dette, jf. at ansettelsesavtalene legger opp til
resultatbasert avlønning.

Nemnda er etter dette kommet til at Vino Porto var en reell grossist som oppfylte vilkårene
for tildeling av testplass.

2,2 Aarnes Wines AS ble stiftet ijanuar 201 I og kjøpt av Target rWines i januar 2015,
selskapets vedtektsfestede formål er engroshandel med vin og brennevin.

Det er opplyst at selskapet før eierskiftet hadde aktive produkter og omsetning på
Vinmonopolet, men verken tidligere produkter eller ansettelsesforhold synes videreført etter
at ny eier overtok. For øvrig viser regnskapene at omsetningen i ârene fbr eierskiftet var svært
beskjeden, og at selskapet ikke hadde lønnskostnader. Ny eier har opplyst at 2015 ble brukt til
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å rydde opp i selskapets økonomi og sortiment. Historiske forhold bidrar derfor lite i
vurderingen av om selskapet er en reell grossist. Slik saken er opplyst, må selskapet i praksis

kunne likestilles med et nystartet selskap.

Ifølge Vinmonopolets brev 9. oktober 2015, der det ble bedt om selskapsinformasjon, var
Aarnes rùy'ines i 2015 registrert med ett produkt hos Vinmonopolet. Men i regnskapet for dette

året er både varekostnader, driftsinntekter og lønnskostnader angitt som null. Dette taler mot
at produktet har vært i aktivt salg.

Det forhold at selskapet ikke hadde omsetning i 2015, kan forklares med at selskapet var i en

oppstartsftse. Det er opplyst - og ikke bestridt - at selskapet deltok i to anbudskonkurranser i
2015,jf. selskapsinformasjon som ble fremlagt for Vinmonopolet i oktober 2015. Selskapet

inngikk distribusjonsavtale med Vectura AS i februar 2015, Når det gjelder etterfølgende

utvikling, har Vinmonopolet opplyst at Aarnes Wines per november 2016 hadde ett produkt i
bestillingsutvalget som hadde solgt over l9 000 liter i løpet av 2016. Selskapet er i dag

oppført med ett eksternt ansettelsesforhold; daglig leder Lars Magne Bruheim.
Ansettelsesavtalen ble undertegnet i januar 2016. Det er fremlagt dokumentasjon om
lønnsutbetalinger. Denne utviklingen er i tråd med det selskapet opplyste til Vinmonopolet i
oktober 2015 om at selskapet planla å ansette en daglig leder og lansere det første produktet
under den nye ledelsen i begynnelsen av 2016.

Ut fra forholdene på tidspunktet for opptak i testutvalget finner klagenemnda at det var riktig
av Vinmonopolet å konkludere med at Aames rWines fremsto som en reell grossist.

Konklusj onen underbygges av den etterføl gende utvikl ingen.

2.3 DonnaVini AS. tidligere Humulus AS, ble etablert av Raymond Berggren ijanuar
2015 med vedtektsfestet formål om blant annet å drive engroshandel med ø1, vin og

brennevin. På forespørsel fra Vinmonopolet i 2015 opplyste Berggren at selskapets

opprinnelige plan var å importere ø1, og at Lars Magne Bruheim ble ansatt som produktsjef i
juli 2015 med sikte på dette. Fordi det viste seg vanskeligere enn antatt å drive som ren

ølimportør, besluttet Berggren som eier at selskapet i stedet skulle satse på vinimport. Av den

grunn ble Tom Kristian Altenborn ansatt som daglig leder av selskapet høsten 2015.

Nemnda legger disse opplysningene til grunn. Ansettelsen av Altenbom er dokumentert ved

ansettelsesavtale 24. september 2015 og ved firmaattest der han er oppført som daglig leder.

Begge dokumentene ble fremlagt for Vinmonopolet i oktober 2015.

Nemnda ser ikke grunn til å betvile at ansettelsen av Berggren var reell. Det synes på det rene

at Altenborn opptrådte som representant for selskapet høsten 2015.

Det er lagt frem dokumentasjon for kontakt høsten 2015 mellom daglig leder Altenborn og en

produsent i ltalia. Ifølge opplysninger fi"a Berggren var formålet å fremforhandle en

agenturavtale for Norge. Dette stemmer med innholdet i fremlagt konespondanse. I tillegg
mottok Vinmonopolet i oktober 2015 blant annet selskapets oppdragsavtale med et

regnskapsbyrå samt foreløpig resultatregnskap for dette året.
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På bakgrunn av den fremlagte dokumentasjonen, blant annet om ansettelse av en daglig leder
utenfor eierkretsen samt selskapets arbeid med å fremskaffe en agenturavtale med

utgangspunkt i den beskrevne forretningsstrategien, finner klagenemnda ikke grunnlag for å
tilsidesette Vinmonopolets vurdering om at selskapet fremsto som en reell grossist på

tidspunktet for opptak i testutvalget.

Det er rett nok slik at selskapet ikke hadde noen produkter på Vinmonopolet i 2015, og heller
ingen driftsinntekter eller lønnskostnader dette året. Ettersom selskapet var nystartet, kan dette
ikke være avgjørende.

Selskapet ble ijanuar 2016 solgt til Tom Kristian og Kjersti Nylund Altenbom og skiftet i den
forbindelse navn til DonnaVini AS. På bakgrunn av eierskiftet og endringer i
ansettelsesforhold, som også kan ha ført til endringer i fometningsstrategien, må det vises

forsiktighet med å tillegge etterfølgende utvikling vekt i vurderingen av om selskapet høsten

2015 kunne regnes som en reell grossist.

Det som likevel kan konstateres, er at det ikke er noe ved den etterfølgende utviklingen som

avkrefter at selskapet i 201 5 tok sikte på å drive reell grossistvirksomhet for egen regning og
risiko. DonnaVini var i november 2016 registrert med ni aktive produkter hos Vinmonopolet.

Det er heller ingen holdepunkter for at det var et annet selskap enn Humulus som skulle være

den reelle grossisten for selskapets testprodukt, slik at Humulus bare hadde som funksjon å
fremskaffe testplassen, som i sak 5/201l.

Nemnda slutter seg etter dette til Vinmonopolets konklusjon om at Humulus måtte regnes som
en reell grossist.

2.4 Domaine Wines AS ble etablert i januar 2007 med vedtektsfestet formål om
engroshandel med vin og brennevin. Selskapet ble kjøpt av Target Wines i september 2015.
Ettersom fristen for påmelding til testutvalget var utløpt på dette tidspunktet, legger nemnda
til grunn at Domaine rWines'søknad om testplass allerede var innlevert og "fulgte med" på
kjøpet.

Det er opplyst at Domaine Wines har drevet aktiv grossistvirksomhet siden 2008. Dette
bekreftes av regnskapene, som viscr en betydelig omsetning i årene 2012 til2015. Selskapet
hadde den gang - og har fortsatt - personer utenfor eierkretsen i sentrale roller. Styreleder i
2015 var Kjell lWiik, mens det nå er Dag Robertsen. Selskapets kontaktperson er Kjell Wiik,
som etter det nemnda forstår har vært tilknyttet selskapet i mange år. Noen daglig leder er
ikke registrert i Foretaksregisteret. Ifølge regnskapene hadde selskapet 154 000 kroner i
Iønnskostnader i 2015.

Nemnda finner det klart at dette selskapet var en reell grossist på tidspunktet for opptaket i
testutvalget. Foruten at selskapet hadde en betydelig omsetning - med både egne utgifter og
inntekter - viser nemnda til at selskapet ved opptaket i testutvalget hadde fem aktive
produkter hos Vinmonopolet, nærmere bestemt tre produkter i tilleggsutvalget, ett produkt i
bestillingsutvalget og ett produkt i testutvalget.
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Etterfølgende utvikling bekrefter at selskapet driver reell grossistvirksomhet. Ifølge
opplysninger som er fremlagt av klageren, har selskapet i dag to registrerte produkter hos
Vinmonopolet; ett produkt i basisutvalget og ett produkt i bestillingsutvalget.

Klageren har anført at endringene i Domaine Vy'ines'produktportefølje etter eierskiftet i
september 2015 kan indikere at selskapet først og fremst ble kjøpt på grunn av
testlisteplassen.

Nemnda ser ikke holdepunkter for å trekke en slik konklusjon. Det kan selvsagt være at
testplass inngikk som et motiv for kjøpet. Men også andre forhold kan ha vært motiverende,
for eksempel selskapets kontaktnett, distribusjonsapparat og posisjon hos leverandørene og i
markedet ellers. Nemnda ser ikke grunn til å ta stilling til hva motivet var.

Etter nemndas syn er det uansett ikke avgjørende om det sentrale formålet med kjøpet var å fä
tilgang til Domaine Wines'nye testprodukt. Dette rokker ikke ved standpunktet om at
selskapet drev - og fortsatt synes å drive - reell bransjevirksomhet. Sagt med andre ord
fremsto Domaine Wines ikke bare formelt, men også reelt som grossist for testproduktet og
øvrige produkter i selskapets portefølje høsten 2015. Eierskiftet i september 2015 endret ikke
dette.

Det understrekes i den forbindelse at Vinmonopolets retningslinjer rammer opprettelse av
proforma grossister, men ikke oppkjøp av reelle grossister, selv om det fometningsmessige
motivet for oppkjøpet skulle være at denne grossisten har en testlisteplass. Den
maktkonsentrasjonen som slike oppkjøp eventuelt måtte føre til, må sanksjoneres med
konkumanserettslige virkemidler, og ikke ved at reelle grossister omdefineres'til
proformagrossister alene på grunn av skifte i eierskap og selskapsledelse. Det siste gir
innkjøpsforskriften g 5-2 ikke grunnlag for.

2,5 Target rWines AS ble registrert i januar 2015 med formål om å drive engroshandel med
vin og brennevin. Som det fremgår ovenfor, er Target Wines morselskap til Vino Porto,
Aarnes Wines og Domaine V/ines. Selskapet ble også selv tildelt testplass for 201 612017.
Også for morselskapet er det anført at grossistvirksomheten ikke var reell.

Target Wines er i regnskapene for 2015 oppført med både varekostnader, driftsinntekter og
driftskostnader, men uten at det fremgår hva omsetningen er knyttet til. Det er ikke opplyst at
selskapet solgte produkter hos Vinmonopolet i 2015.

Vinmonopolet godtok Target Wines som grossist i testutvalget basert på mottatt
dokumentasjon om ansettelsesforhold (to ansettelseskontrakter for henholdsvis Elin Ellann og
Raymond Berggren), ct foreløpig delregnskap for 2015 som viste at selskapet hadde pådratt
seg driftskostnader, samt dokumentasjon om kontakt med leverandør. Det siste hadde karakter
av et tilbud fra en leverandør om levering av et Bag-in-Box-produkt. Det ble i tillegg opplyst
at Target wines hadde innlevert tilbud i tre anbudskonkumanser i 2015.

Klagenemnda er enig med Vinmonopolet i at den fremlagte dokumentasjonen var tilstrekkelig
til å godta at Target Wines var en reell grossist. Selskapet var nystartet, men hadde vist
bransjeaktivitet ved å delta i flere anbudskonkurranser og innhente leverandørtilbud.
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Selskapet kunne i tillegg vise til egne kostnader og ansettelser. Det kan ikke være avgjørende

for vurderingen av dette selskapet sett isolert at de ansatte også var eiere av selskapet. Dette er

relativt vanlig i små selskaper og gir ikke som sådan grunnlag for å konkludere med at

virksomheten ikke er reell.

Når det gjelder etterfølgende utvikling, opptrer selskapet fortsatt som grossist for det
produktet som ble tildelt testplass i oktober 2015. Det er ikke holdepunkter for at det er andre

enn dette selskapet som er den reelle grossisten.

3. Samlet vurdering

3.1 Et sentralt poeng fra klagerens side er at ekteparet Ellann og Berggren direkte eller
indirekte var eier av alle de fem selskapene. Target V/ines er heleid av Knausen Holding, som

ekteparet eier i fellesskap. Target Wines eier selskapene Aarnes Wines, Vino Porto og

Domaine Wines, mens selskapet Humulus den gang var eid av Berggren. Det er videre vist til
at Ellann og Berggren hadde ledenoller og/eller ansettelsesforhold i alle selskapene, og at alle

selskapenen bortsett fra Domaine Wines, hadde samme registrerte adresse.

På bakgrunn av det lave antallet produkter mener klageren at det ikke kan gis noen

fometningsmessig begrunnelse for en slik selskapsmodell utover at det vil maksimere antallet
plasser i testutvalget. Klageren anfører at det samlet sett ikke er dokumentert at selskapene

utgjør selvstendige kommersielle enheter, og at anangementet bærer preg av en illojal
omgåelse av den fastsatte begrensningen om én testplass til hver grossist.

3,2 Nemnda er enig i at felles eierskap og overlapp i ansettelsesforhold/selskapsledelse er

relevante momenter i vurderingen av om selskapene kan regnes som reelle bransjeaktører.

Men disse momentene er ikke avgjørende i seg selv. Det gjelder ikke noe forbud mot å drive
grossistvirksomhet i en konsernmodell. Kjernen i vurderingen er om de enkelte selskapene

driver reell bransjevirksomhet med egne kostnader og inntekter.

Kriteriet "selvstendig kommersiell enhet" i Vinmonopolets retningslinjer må forstås på

bakgrunn av det overordnede formålet med retningslinjene, som er å fange opp "proforma
arrangement der hensikten er å få en ekstra plass i testutvalget". Dette er et relativt snevert

siktemål. Slik retningslinjene er utformet - og med bakgrunn i klagenemndas

tolkningsstandpunkt i sak 5/201I - må det legges til grunn at proformasynspunktet ved felles

eierskap i første rekke er anvendelig i situasjoner der det selskapet som formelt søker om
testplassen, ikke reelt skal ha det praktiske og økonomiske ansvaret for grossistvirksomheten.

Så lenge hvert selskap i en gruppe driver separat bransjevirksomhet for egen regning og
risiko, kan selskapene vanskelig karakteriseres som proforma grossister.

Klageren tar til orde for en bredere vurdering av om selskapsmodellen innebærer en omgåelse

av hensynene bak innkjøpsforskriften $ 5-2. Nemnda ser at en slik løsning i større grad kan

bidra til å redusere antallet grossister, fordi terskelen for å bli anerkjent som grossist legges

høyere. Løsningen vil på den annen side skape vanskelige grensespørsmâl og være komplisert
å anvende i praksis. En slik tolkning kan uansett ikke forankres i den eksisterende

forskriftsbcstcmmclscn, mcn vil cttcr ncmndas syn kreve en forskriftsendring.
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Ettcnom nemnda ut fra dcn ftemlagte dokumentasjonen er kommct til at allc de fem
selskapene mû rcgncs som rcclle og selvstendigo branqieaktøler i hcnhotd til
Ínnlçiøpsforukriftcn $ 5-2, kan klagen ikke tas til følge.

Avgiørelsen 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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