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Sømmendrag: Saken gialdt klage ovar Vinmonopolels avslag på anmodning om å lansere et

annet testprodukt enn det som var.þrhåndspåmeldt til testlanserin¡¡sperit¡clen 2016/2017.

Bakgrunnenþr saken var al klageren kort tid./ìar.fristen/brJitrhändspåmelding hadde mistet

avtalen med produsenten av det produktet som klageren hadde planlagt å/brhåndspåmelda

Klageren meldte derfitr på st annet produkt, men,fikk så tilbake avtalen med produsenlen av

det.þrste produktet. Klageren ønsket derþr tt endre testprodukt o¡4 anfbrte al de I /'orelå
endringsadgan¡gJrem til lestproduktet var registrert i Leverandørportalen, jJ.

innkjøpsreglementet punkt 5.2. Vinmonopolet la til grunn al./orhåndspåmeldingen av

testproduktet var bindende og ga ikke tillatelse til endring, KlagenemndaJant ikke grunnlag

./br å oppheve Vinmonopolets avg¡iørellse. Kravel om bindende./brhåndspëimeldin¡¡ av

testprodukt var eller nemndas syn.forenlig med innkjøpsreglementet punkt 5.2 og øvrig

regelverk.

Sak 6/2016 Klagc fra Engelstad Spirits AS

ovcr avvisning av produkt

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

beslutninger om innkjøp mv. Dcltakcre var lagdommer Eyvirr Sivertsen (leder), advokat Ingcr

Eriksen, seniorrådgiver Odd Andcrs Nilsen og journalist Ingvild Tennljord.

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

testlanseringspcrioden 201612017. Grossistene fìkk f'rist til 14. august 2015 for å melde

interesse for cn plass i Vinmonopolets testutvalg. Engelstad Spirits AS mcldte slik interesse

9. juni 2015.

Testlanseringsplassene ble utdelt av Vinmonopolet 27. oktober 2015. Grossistene ble tildelt

én testplass hver i perioden mai 2016 til septembu 2017 . Dngelstad Spirits likk lansering

L juli 2016.1 e-posten var det uttalt følgcndc om produktpåmelding:

"Alle grossister med lansering i2016 må innen 15. jarruar 2016 melde på det konkrete
produktct som skal lanseres i testutvalget, jfÌ. innkjøpsforskriftens $ 5.1. Det vil si
varetype, spesifìkt produktnavn, produsent, land, distrikt, kvalitetsdistrikt, volum og
emballas.ietype. I tillegg er det ønskelig at l'orventet salgspris oppgis. Iror grossister
med lanseringer i 2017 q I'risten l. septcmbcr 2016.

Det vil ikke værc mulig å lansere et annet produkt enn det som er innmeldt som
beskrevet over.

t...:t

l)ersom frister ikke overholdcs eller obligatorisk informasjon ikke sendes inn, vil
rettcn til lansering i testutvalget 201612017 bortfalle."

Det f'remgikk av e-posten at tcstproduktet måtte registreres i Leverandørportalen senest 4. mai

2016.

Den I 5. januar 2016 sendte Llngclstad Spirits inn elektronisk påmeldingsskjema til
Vinmonopolet for produkt til testutvalget. De enkelte lubrikkene var fylt ut slik:
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Varetype:
Spcsifikt produktnavn :

Produscnt:
Land:
Distrikt:
Kvalitctsdistrikt:
Volum:
Emballasjetypc:
For-vcntct salgspris:

Aromatisert svakvin
A taste of fruit
rvVinehouse

Nederland
Øvrig
na
50 cl
Glassflaske
109,9

Som ledd i forberedelsene tiltestlanseringen ijuli 2016 registrerte Engelstad Spirits

informasjon om testproduktet i l,everandørportalen 2, mai 2016, ct par dager før fristcn for
registrering utløp.

Infbrmasjonen som ble registrert i Leverandørportalen, avvek fra produktinformasjonen i

påmeldingen fra januat 2016. Avvikene gialdt følgende opplysninger i registreringen:

Spesifiktproduktnavn: MickeyFinnStrawberry
Produscnt: Mickey Finn
Land: Irland

På grunn av avvikene i produktnavn, produscnt og opprinnelsesland ga Vinmonopolet i e-post

3. mai 2016 beskjed om at registrcringcn var avvist. Vinmonopolet viste til uttalelsene i e-

posten fra27 . oktober 2015 om at det påmeldte produktet ikke kunne endres. Engelstad

Spirits fikk lìist til 4. mai lbr å rette registrcringen.

I e-post 3. mai forklarte Engelstad Spirits avvikene slik:

"(irunnen til at dct har vært en endring her er at vi hadde til hensikt fra starten å
lansere produktet fra Mickey Finn. Dessverre ble vi sagt opp av produsenten like før
lorhåndspåmeldingcn til test skullc inn og ble derfor på kort varsel nødt til å finne en
erstatning for å kunne fylle et hull i portel'øljen. Det ble derfor sendt inn
lbrhåndspåmelding av produkt undcr utvikling, ettersom f'rist for forhåndspåmelding
er såpasslenge førlansering. I perioden l'ram til nå har viklart å jobbe produsentcn av
Miokey Finn tilbake til Engelstad Spirits og de trakk oppsigelsen."

Hngelstad Spirits oppsumrnerte sitt syn slik:

"Dttersom Mickey Finn Strawberry er et helt likt produkt i forhold til varetype,
innhold, produksjon, alkoholprosent kan vi ikke se at dette utgjør en stor forskjell med
tanke på planlegging av produkter i Test."

Vinmonopolet understreket i e-post I l. mai at det ikke var tilstrekkelig at varetypen var den

samme. Iltter Vinmonopolets syn var det registrerte produktet et annet produkt enn det som

var forhåndspåmeldt. Vinmonopolet opprettholdt derfbr avgjørelsen om å avvise

registreringen.

Saken ble ikke løst i den videre korrespondansen mellom partene. I e-post 26. mai hstholdt

Vinmonopolet avgjørelsen om avvisning.

På vegne av Engelstad Spirits har advokat Petter Bjerke i DLA Piper klaget på avgjørelsen i

brev til Vinmonopolet 3. juni 2016. Vinmonopolet oversendte klagen og sin saksfÌemstilling

2



Sak 6/2016

til klagcncmnda 28. juni 2016. I oversendelsesbrevet fikk Engelstad Spirits cn frist på tre ukcr

lbr merknader. Klagcncmnda har ikke mottatt ytterligere merknader.

Klagcrens hovedanførslcr:

Det anføres at Vinmonopolct må tillate testlansering av procluktet Mickey Finn Strawberry.

Å,rsakcn til at dctte produktet ikke ble forhåndspåmeldt ijanuar 2016, er at produsenten

Mickey Finn sa opp avtalcn mcd klageren kort tid f'ør fristen fbr fbrhåndspåmelding utløp.

Klagcren valgte dcrfor å forhårrdspåmelde et produkt som var helt likt Mickey Finn ut l'ra

varctypc, innhold, produksjon og alkoholprosent, men som lbrtsatt var under utvikling. Dctte

ble giort fordi dct var lerrge til lanseringstidspunktet i testutvalget. Sencrc blc klagcrcn enig

mcd Mickey Finn om å f'ortsette samarbeidet. I tråd med den opprinnelige planen rcgistrcrtc

klageren derfbr produktet Mickey Finn Strawberry i Lcvcrandørportalcn.

Etter innkjøpsreglemcntct punkt 5.2 skier påmelding av et produkt i testutvalget ved

produktregistrcring i Leverandørportalcn. Det er først da spesifikk produktinlbrmasjon skal

registrercs. Den forhåndspåmcldingcn som Vinmonopolet krever, og som ikke senere kan

cndrcs, fører i praksis til at selve påmelclingen flyttes til et tidligere tidspunkt og skjer utcnfbr

Lcvcranclørportalen.

Vinmonopolet har ikke hjemmel f'or å kreve forhåndspåmclding som ikkc scncrc kan cndres.

Ordningen er i strid med det systemet lbr påmclding som følger av innkiøpsforskriften og

innkjøpsreglementet. Vinmonopolets avgjørelsc om avvisning av produktet Mickey Finn

Strawberry er derfbr ugyldig.

Klageren understrckcr - utcn at det er avgjørende for saken - at or<Jningen med

I'orhåndspåmelding i praksis vil svekke formålet med testutvalget og avskjære muligheten fbr
påmelding av produkter som cr under utvikling.

Vinmonopolcts avgiørelse om avvisning utgjør dessuten et brudd på prinsippct om

likebchandling. Vinrnonopolet har i en tidligere sak godtatt avvik mcllom forhåndsmeldt og

registrert produktinformasjon. Avviket gialdt hvem som var leverandør av produktct. Også

saken her gjelder leverandørbytte. f)et er ingcn saklig grunn til å bchandle sakene fomkjellig,

Også dette tilsier at Vinmonopolets avgiørclsc cr ugyldig.

Som følge av at Vinmonopolcts avgiørelse om avvisning er ugyldig, må klageren gis mulighet

for testlansering av Mickcy lìinn Strawberry i fbrste rnulige testperiode.

Vinmonopolets hovedanførsler:

| 2014 endret Vinmonopolet retningslinjene for testutvalgct fordi et stadig økende antall

grossister og produkter hindret utvalget i å fungcre etter intens.ionen. Vinrnonopolet presiserte

i den forbindelse at grossistene måtte melde på ct konkrct produkt i hcnvendelsen til
Vinmonopolet om testplass, og at dette var en forutsctning for lansering i testutvalget. Dette

ble tydelig kommunisert til grossistene.
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Grossistene ble i e-posten fra 27. oktober 2015 inbrmert om at fristen for påmelding av det

konkrete produktet som skullc tcstlanseresn var 15. januar 2016, og at nærmcre opplysninger

om produktet skulle registreres i Leverandørportalen innen 4. mai 2016, Det frcmgikk at det

ikke ville være mulig å lansere et annct produkt enn det som var påmeldt ijanuar.

Grossistene må fbrutsettes å gjøre scg kjent med vilkårene fbr å delta i testutvalget. Disse

vilkårene gjelder likt for alle.

Kravet om påmelding av et konkrct produkt ligger etter Vinmonopolets syn innenfor rammen

av innkjøpsbrskriften $ 5-2. Det hører under Vinmonopolets forretningsmessigc skjønn å

presisere hvilke opplysninger dcn skriftlige henvendelsen om testplass skal inneholde. Det

som skal registrcrcs i Leverandørportalen, er alle tekniske forhold som er nødvendige for å

kunne selgc produktet, for eksempel strekkoder, alkoholinnhold og pris.

Det påmeldte produktet, A taste of fruit fra produsenten Winehouse, er åpenbart et annot

produkt enn clet som ble registrert i Lcverandørportalen, Mickey Finn Strawberry fra

produsenten Miokey Finn. Dette er to ulike produkter som kunne ha vært solgt i konkurranse

med hverandre.

Engelstad Spirits hadde ingen innsigelser mot l'remgangsmåtcn for påmelding da selskapet

lbnige gang meldtc på et produkt til testutvalget i 2014.

Det foreligger ikke usaklig lbrskjellsbehandling. Det er riktig at Vinmonopolet ved

tcstlanserin gen i 20141201 5 etter en konkrct vurdering tillot en grossist å lansere et annct

produkt enn det som var påmeldt. Bakgrunncn var at testlanseringen20l4l20l5 var den førstc

lanscringsrunden der Vinmonopolct stilte krav om at det konkrete produktet måtte oppgis ved

påmeldingen. Den aktuelle grossisten hadde misforstått hva konsekvensen villc bli dcrsom

produsenten av det påmeldte produktet senere sa opp avtalen med grossisten. Dctte kan ikke

sammenliknes med situasjonen i saken hcr. Vinmonopolet gjorde et konkret begrunnct unntak

som ikke dannet ny praksis.

Avslaget på å lansere et annet produkt enn det som ble påmeldt, må etter dette opprettholdes.

Klagenemnda er kommet til at klagen ikke fører frcm.

1. Nemnda fïnner det ikke tvilsomt at produktet som ble påmeldt ijanuar 2016 - A taste

of fruit - er et annet produkt enn det som ble registrert i l,everandørportalen i mai 2016 for

lansering i testutvalget, Mickey Finn Strawberry. I tillegg til at produktnavnene er ulike, har

produktene forskjellig produsent, Også angitt opprinnelsesland er forskjellig. Produktet som

ble påmcldt ijanuar 2016, var dessuten ennå ikke ferdig utviklet, mens det registrerte

produktet - Mickey Finn Strawberry - var et eksisterende produkt.

Dct er ikke avgjørende at produktene er av samme type og kvalitet. Et produkt def'rneres av

summen av produktspesifikasjonene. l)ette følger forutsetningsvis av bestemmelsen om

produktcndring i Vinmonopolets innkjøpsbetingelscr ("Generelle innkjøpsbetingelser for

AS Vinmonopolet") punkt 5.1. Som Vinmonopolet pcker på, gjelder denne saken to ulike

produkter som kunne ha vært solgt parallelt og i konkurranse med hverandre.
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Problemstillingen i saken er om Vinmonopolet hadde adgang til å kreve bindende påmclding

av et konkret testprodukt allerede ijanuar 2016, eller om klageren skulle ha vært gitt adgang

til å endre testprodukt frem til fristen fbr registrering i Leverandørportalen i mai 2016.

2. Vinmonopolets innkjøpsreglement("Iìeglement forVinmonopolets

innkjøpsvirksomhct m.v.") har bestemmelser om påmelding av testprodukter i punkt 5.2.

Bestemmclscns første og andre avsnitt lyder:

Grossisten skal gis skriftlig underretning om produktet ikke kan godkjennes frir salg i
testutvalgct."

Etter klagerens oppfatning må bestemmelsen forstås slik at det er produktrcgistreringen i

Leverandørportalen som utgjør den bindende påmeldingen av et konkret produkt. Frem til
registreringen har grossistcn adgang til å endre testprodukt. Et krav fra Vinmonopolet om

påmelding utcnfor Leverandørportalen, uten at produktet senere kan endres, er etter klagerens

syn i strid med bestemmelsen.

Klagcncmnda kan ikke slutte seg til klagerens syn.

Besternmelsen i punkt 5.2 krevcr at grossistene registrerer testproduktet elcktronisk i

Leverandørportalen. Uten slik registrcring foreligger ingen "påmelding". Registrcringen er

altså obligatorisk. Det betyr ikke at Vinmonopolet ved utlysning og tildeling av testplasser er

avskåret fra å oppstillc også andre obligatoriske krav lbr påmelding. Dette forutsctter ingen

uttrykkelig hjemmel, men kan forankres i Vinmonopolets alminnclige kompetanse til å

administrere innkìøp etter prinsippene i innkjøpsforskriften $ l-1, eventuelt iavtalerettslige

mekanismer. Slike krav vil være bindende så langt de ikke er i strid mcd det formelle

regelverkct, hcrunder de grunnleggende kravene om saklighet og likebehandling ved innkjøp.

I vår sak har Vinmonopolet stilt krav om at grossistene skal oppgi testproduktet i et særskilt

rcgistreringsskjema fbr selve registreringen i Leverandørportalen. Nemnda ser ikke at dette

kravet er i strid med punkt 5.2. Det er ikke tale om kolliderende pålegg, men om to

selvstendige forpliktelser mcd ulike formåI.

Slik nemnda oppfattcr det, er det sentrale formålet med kravet om registrering i

l,everandørportalen å lette informasjonshândteringen og sikre at produktinformasjonen

integreres i Vinmonopolets system for innkjøp og salg. Registreringskravet er i samsvar med

det generelle kravet om elektronisk produktrcgistrcring i Leverandørportalen som lblger av

innkjøpsbetingelsene punkt 1.5, jfÌ vedlegg 2 punkt 3.2.3 som lyder:

"Elektronisk registrering av all informasjon om et produkt/artikkel tilhørende alle
Vinmonopolets produktutvalg, enten det gjelder opprettelse av en ny artikkel eller
endring av inforinas.jon tilknyttet en eksisterende artikkel, gjøres i produktmodulen.

[....1"
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Om formålet med Leverandørportalen heter det i vedlegg 2 punkt 3.1 :

"Leverandørportalen bidrar til et integrert samarbcid mellom Vinmonopolet og
leverandører. Verktøyet gir en helhetlig elektronisk prosess i forhold til innkjøp og
vareforsyning, og er Vinmonopolets informasjonsportal til leverandørene, sami ha1
I'unksj onal i tet f'or statisti kk og rapportcr. "

Vinmonopolets pålcgg om bindcnde angivelse av det konkrete testproduktet før registrcringen
i Leverandørportalcn, er for sin del begrunnet i planleggingshensyn. På grunn av det store

antallet testprodukter har Vinmonopolet sett behov firr en tidlig oversikt ovcr hvilke produkter
som skal lanseres.

Heller ikke innholdet i forpliktelsene er idcntisk. Mens produktregisteringen i
Leverandørportalen omf'atter alle opplysninger av bctydning for salg av produktet, gjelder
Vinmonopolets krav om produktangivelse i forkant av rcgistrcringen bare de sentrale
produktspesi fi kasj onene.

Nemnda ser derfor ingcn direkte motstrid mellom innkjøpsreglementet punkt 5.2 og
Vinmonopolets krav om produktangivelse før registrering i l,everandørportalen.

Klageren og de øvrige grossistene som meldte scg til testrunden 201612017, ble gjort kjent
med at det konkrete testproduktet måtte oppgis ved påmcldingen ijanuar 2016, rundt fem
måneder før lristen for registrering i Leverandørportalcn, og at produktet ikke senere kunne
endres. Dcttc ftemgikk av Vinmonopolets e-post til grossistene 27 . oktober 201 6 og var
følgclig et vilkår for deltakelse i testrunden. Vilkåret gjaldt likt for alle som deltok i
testrundcn og var etter nemndas syn saklig begrunnet i de planlcggingshensynene som er

omtalt ovenfor, slik at kravene om saklighet og likebehandling i innkjøpsforskriften g l-l er
oppfylt.

Nemnda ser etter dette ikke grunnlag for å sette til side Vinmonopolets krav om bindende
produktangivelse før registrering.

Klageren har anfbrt at Vinmonopolets krav om bindcndc "forhândspåmelding" av et konkret
produkt lenge f'ør registreringen i Leverandørportalen, motvirker formålet med testutvalget,
blant annet ved det kan hindre påmelding av produkter som er under utvikling. Nemnda
oppfattcr dette som cn anførsel om at hensynet til innovasjon og produktutvikling motvirkes.

Til dette bemerker nemnda at innkjøpsreglementet punkt 5.2 uansett ikke regulerer fristen for
produktregistrering i Leverandørportalcn. I)enne fristen settes av Vinmonopolet i forbindclse
med den enkelte testrunde. Iltter dct ncmnda forstår, kunne Vinmonopolet i prinsippet ha stilt
krav om at testproduktets sentrale spesifikas.joner skulle registreres i Leverandørportalen
allerede i januar 2016. Grossistene ville i så fall ikke ha blitt bedre stilt enn med den
løsningen som Vinmonopolet valgte i saken her. Forskjellen ligger kun i den tekniske
fremgangsmåten for å avgi produktinfbrmasj onen.

Ncmnda kan ut fra dette ikke se at de hensynene som klageren har påberopt, nødvendigvis blir
bedre ivaretatt om innkjøpsreglementet punkt 5.2 tolkes slik at det er registreringen i
I.,everandørportalen som utgjør den bindende påmeldingen.
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3. Klagercn har anført at dct fureligger usaklig lbrskjellsbehandling. f)et er vist til at en

annen grossist lìkk tillatelse til å endre et testprodukt sorn var fbrhåndspåmeldt til
testlanseringen i 201412015, på bakgrunn av at grossisten hadde mistet avtalen med

produsenten av testproduktet. Ettersom også saken her gjelder skifte av grossist, mcncr

klageren at det ikke er saklig grunn til fbrskjellsbehandling.

Med utgangspunkt i den begrunnelsen firr endringerl som Vinmonopolet har vist til - og som

klageren ikke har imøtegått - fÌnner nemnda ikke at det fbreligger usaklig
forskjellsbehandling. I den tidligere saken som det er refbrert til, sa produsenten opp avtalen
med grossisten i perioden mellom fbrhåndspåmelding og registrering i Levcrandørportalen,
det vil si etter at testproduktet som oppsigelsen gjaldt, var I'orhåndspåmeldt. Klageren ble

dcrfor stâcnde uten testprodukt.

I vår sak blc grossistavtalen sagt opp før fristen for forhåndspåmclding. Det betyr at klageren

hadde mulighet til å delta i testrunden ved å melde på et annet testprodukt. Klageren benyttet

seg av denne muligheten ved å rnelde på produktet A taste of fruit i januar 2016.

Ettcrsom grossisten i den tidligere saken ble hardere rammet av oppsigelsen enn det som er
tilfcllct for klageren i saken her, er sakene ikke parallelle. Vinmonopolet var derfor ikke
rettslig forpliktct cttcr likcbchandlingsprinsippet til å tillate produktendring fbr klageren i vår
sak.

4, Ut fra en samlet vurdering av bakgrunnen for produktcndringcn og likhetstrekkene

mellom de to produktene som klagen gjelder, kan Vinmonopolcts avslag på produktendring i
saken her oppfattes som noe stivbent. Avslagct må likcvcl sics å ligge innenfor
Vinmonopolets skjønnsfrihet, da det verken er grunnlag for å karakteriserc avslagct som klart
urimelig eller vilkårlig. Som nevnt foreligger heller ikke usaklig forskjellsbehandling i rcttslig
forstand.

Nemnda vil opplordre Vinmonopolet til å nedlblle praksiserr med bindende
forhåndspåmclding av testprodukter i det lbrmelle regelverket, lbr eksempel ved

endringcr/tilføyclscr i innkjøpsreglcmentet punkt 5.2. Det var god grunn fbr klageren til å
rcise spørsmål om motstrid med denne bestemmclsen. Særlig hvis dette skal være en varig
ordning, er dct uheldig at dcn kun kommer til uttrykk ved pâlcgg i dcn enkelte testrunde med

tilhørende bakgrunnsmateriale i Leverandørportalen.

f)a nemnda er kommet til at avslaget var rettslig holdbart, tas klagen ikke til følgc

Avgiørclsen 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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