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Sammendrag: Saken gialdt kla¿4e over strykning av et produkt fra hasisutvalget. Klageren

anfiirte at Vinmonopolet skulle ha utvidet styringstallelJbr den aktuelle produktgruppenþr å
sikre en god produklsammensetning. Klagen ble ikke tatt lil /ìalge. Nemnda päpekte at

Jastseltelsen av slyringstall hører under Vinmonopolets.fbrcetningsmessige skjønn, som

nemntla ikke kan prøve. Nemnda,þnt ikke al Vinmonopolets skjønnsutøvelse var klarl
urimelig.

Sak I ll20ls Klage fra Palmer Wine AS
på strykning av produktet Alegria Manzanilla

Den 14. mars 2016 ble clet holdt møte i Nemnd lbr prøving av AS Vinmonopolets

bcslutninger om innkjøp mv. Deltakere var lagdommer Byvin Sivcrtsen (ledcr),

avdelingsdirektør Birgit Løyland, seniorrådgivcr Odd Ânders Nilsen og journalist Ingvild
Tennf.¡ord.

Produktet Alcgria Manzanilla har vært solgt i Vinmonopolets basisutvalg siden juli 201 I . Vcd

salgsmålingcn for pcrioden 8. mai til 31. oktober 2015 ble produktet rangert på {erde plass i

produktgruppcn ""førr sherry, segment 4", Produktet solgte 375 liter i måleperioden. Vcd

målcpcriodcns utløp hadcle produktgruppen et styringstall på trc. Produktet som blc rangert på

trcd.ic plass, solgtc 854 liter i samme periode. Målegrunrrlaget var Vinmonopolcts butikkcr i
katcgori 6 og7.

Ved Vinmonopolets brev 13. november 2015 fikk grossisten Palmcr Winc AS beskjed om at

Alegria Manzanilla ville bli strøket I'ra basisutvalgct og overført til bcstillingsutvalget f'ra

I ó. januar 2016. Det ble vist til rangeringen i salgsmålingen.

Som svar på en henvcndclsc fra Palmer Winc AS ga Vinmonopolet i e-post 30. november

2015 en nærmcrc f'orklaring om bakgrunncn for avgjørelsen orn strykning. I e-posten heter dct

blant annet:

"Artikkclnr. 1205401 La lrrontera Amontillado Meclium Dry endret pris I . mai i år fra
kr. 149,90 til kr. 154,90. Dette medførtc at dcn cndrct prisscgment fra segment 3 til 4,
og dermcd skyver den ut artikkclnr. 1034002 Alegria Manzanilla.

Ved fi¡stsettelse av styringstall for novcmbcr 2015 ble det ikke økt styringstall i
segmcnt 4, sclv om den fikk tilf'ørt et nytt produkt. Vi anså at bredden i segmentct var
tilstrekkelig uten en økning. Ved fästsettclsc av styringstall følger vi ikke
enkcltproduktcr."

Produktet som Vinmonopolet vistc til i c-posten, La Frontera Amontillado Medium Dry, ble

rangert på fbrste plass isalgsmålingen mcd ct salg på I l8l liter.

Palmer Winc AS ba i e-post 4. desember 2015 Vinrnonopolet om å oversende saken til
klagcnemnda for bchandling. Vinmonopolet oversendte klagen og sin saksf'remstilling til
klagenemnda vcd brcv 17. dcsembcr 2015. Palmer Wine AS fikk i oversendelsesbrevet en

f'rist på tre uker ltrr merknadcr til saksfrcmstillingcn. Klagenemnda har ikke mottatt

rnerknader.



Sak 1112015

Klagcrcns hovedan fu rsler:

Alegria Manzanilla øker i popularitet og salg i hele turopa. Dct cr det eneste Manzanilla-
produktet som selges i basisutvalget. Sherryen som cr rangert på tredje plass i salgsmålingen,

er forskjellig fra klagerens produkt både i stil og opprinnclsc. Ilcgge produktene burde derfor

forsvarc en plass i Vinmonopolets sortiment.

Siden Alegria Manzanilla selges på halvflaske, talcr også økonomiske og alkoholpolitiske
grunner for at produktet bør selges i basisutvalget. Hvis produktct strykes, vil kunder som

ønsker en tørr sherry, måtte kjøpe en helflaske av ct annet produkt.

Vin monopolets hovedanførslcr:

Ettcr innkjøpsforskriften $ 2-2 skal Vinmonopolet fbstsette produktgruppcnes antall, størrelse

og målcgrunnlag ut fra hensynet til markedstilpasning, ellektiv konkurransc og størrelsen på

basisutvalget.

Det fblger av klagenemndas praksis at det er ovcrlatt til Vinmonopolets firrretningsmessige

skjønn å vurdere produktgruppcnes størrelsc vcd å fastsette et styringstall. Slike
forretningsmessigc valg har ncmnda ikke kompetanse til å overprøve, jL nemndsforskriftcn

{i 3 andre ledd.

Styringstallene justcrcs tre ganger i året mcd virkning fra mars, juli og november. Endringene

publiseres i Leverandørportalen to måneder fbr de trer i kraft.

Styringstallet bygger på en sammensatt vurdering av blant annct cndringer i salgspris,

avgiftsendringer, valutasvingninger og markedsutviklingen i hvcr produktgruppe.

Segmcntenes størrelse blir også holdt opp mot det totalc styringstallet for basisutvalget.

Ut f'ra en slik samlet vurdering fant Vinmonopolet ikke grunn til å øke styringstallet I'or

segment 4, selv om produktet La li'rontcra Amontillado Medium Dry ble overlørt dit. Det er

ingen automatikk i at styringstallct endres når et produkt errdrer segmentplassering, eller nâr

nye produkter tas opp. Dct skal være konkurranse mellom produktene.

Âlcgria Manzanilla ble i salgsmålingen rangert utenlor styringstallet. Dct innebærer at

produktct må strykes fra basisutvalget. Strykningsreglene cr absolutte og gir ikke rom for

skjønn.

Vinmonopolets avgiørelse om strykning av klagerens produkt rnå derlbr opprettholdcs.

Klngenemnda cr kommet til at klagen ikke fører f'rem.

Innkiøpsforskriften $ 2-2 andre ledd lyder slik:

"Basisutvalget inndeles i produktgrupper. For hver produktgruppc fàstscttcs et
maksimalt antall produkter. Produktgruppene skal bcstå av produktene med høyest
salgsvolum pâ landsbasis målt i en n¿ermere bestemt periode. f)ersom et produkt ikke
harsolgt tilstrekkelig til å opprettholde plassen i produktgruppen, skal videre innkjøp
av produktet stanses."
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I forskriften $ 2-2 tredje lcdd slås det videre fast at "[p]roduktgruppenes antall, størelsc og

målegrunnlag lor salgsvolum fastsettes av Vinmonopolet ut f'ra hensynet til
markedstilpasning, eflektiv konkurranse og størrelsen av basisutvalget". Etter Vinmonopolets

innkjøpsreglement punkt 1.3 skal produktene inndcles i prissegmenter, og Vinmonopolet skal

sette et styringstall for hver gruppe, jf. reglementet punkt 1.4. Det er ikke gitt nærmere regler

om hvordan styringstallet skal bestemmes.

Klagenemnda har i en rekke saker, senest i sak 1212014, fastslått at det hører under

Vinmonopolets forretningsmessige skjønn å foreta inndeling i prissegmenter og sette et

styringstall fbr antall produkter i hvert scgmcnt. Slike forretningsmessige valg har nemnda

ikke kompetanse til å overprøve, jf. ncmndsforskriften $ 3 andre ledd.

Dct faller dcrfor utenfor nemndas kompetanse å ta stilling til om styringstallct for den

produktgruppen som vår sak gjelder, bør utvides fra tre til fìre, slik klageren har anført.

Selv om nemnda som utgangspunkt ikke har adgang til å prøve Vinmonopolets

forretningsmessige skjønn, kan nemnda likevel gripe inn hvis skjønnsutøvelsen har vært klart

urimelig eller har fbrt til usaklig lorskjcllsbehandling i strid med prinsippet om likebehandling

i innkjøpsÍbrskriften (i I - I . Dct sammc gielder hvis saksbehandlingen i et konkret tilfellc har

vært uforsvarlig, eller hvis Vinmonopolets vurdering bygger på et uriktig faktagrunnlag, jf.
sak 12/2014.

Dct cr i vâr sak ikke påbcropt - og ikke holdepunkter lor - at Vinmonopolct har begått

formclle feil ved fastsettelsen av styringstallet for den produktgruppcn som klagerens produkt

tilhørte, for ckscmpel ved å ha oversett viktige faktiske forhold, eller ved å ha brutt prinsipper

om forsvarlig saksbehandling. Det er heller ikke anført usaklig forskjellsbchandling.

Det avgjørende lbr saken blir derl'or om Vinmonopolets avgjørelse om ikke å utvide

styringstallet, kan anses som klart urimelig.

Klagerens argumentasjon for at styringstallct skulle ha vært utvidet, er i hovedsak knyttet til
konkrete egenskapcr ved klagerens eget produkt, nemlig produktets opprinnelsc og stil,

produktets salgsutvikling og internasjonale popularitet samt de alkoholpolitiske og

økonomiske fordelene ved at produktet selges på halvflaske.

Til dette bernerker klagenemnda at det å endrc styringstallet med sikte på å beholde et bestemt

produkt i basisutvalget - eller å ekskludere et bestemt produkt - vil kunne være problematisk

ut fì'a det grunnleggende kravet om saklighet og likebchandling i innkjøpsforskrif'ten $ l-1, jf'.

nemndsbrskriften $ l.

Vinmonopolet er ettcr cn samlet vurdering kommet til at et styringstall på fìre gir
produktgruppen en tilstrekkelig bred sammensetning. Klageren har ikke påberopt forhold som

tilsicr at vurderingen val klart urimelig.

Httersom klagcrcns produkt ble rangert utenfbr styringstallet, var det korrckt av Vinmonopolet

å stryke produktct fra basisutvalget. Strykningsreglene er absolutte og gir ikke rom for unntak,

jl'. sak 312014.
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Etter dette tas klagen ikke til følge.

Avgjørelsen er enstemmig.
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Slutning:
Klagcn tas ikke til følge.
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