
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 

 

 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-1414  

 

afsagt den 26. august 2020 

 

****************************** 

 

KLAGER [Person1]    (2 personer) 

 [Adresse1] 

 [By1] 

 

REJSEARRANGØR Danski ApS (Skinetworks ApS) 

 

REJSEMÅL Skirejse. Tignes, Frankrig. 14.3.-21.3.2020. 

 

PRIS I alt 13.636 kr. (inkl. liftkort) 

 

KLAGEN ANGÅR Manglende tilbagebetaling af rejsens pris ved afbestilling af 

rejsen dagen før afrejse og kort før Udenrigsministeriet frarå-

dede rejser til Frankrig. Annullering af afbestillingen og for-

nyet afbestilling på afrejsedagen. Utilfredsstillende service 

fra rejsearrangøren. 

 

KRAV ”Samlet beløb på rejsens pris” 

  

KLAGEGEBYR 4. juni 2020 

 

SAGEN FULDT OPLYST 6. juli 2020 

 

****************************** 

 

Ankenævnets afgørelse 

 

Danski ApS (Skinetworks ApS) skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 

13.636 kr. til klageren [Person1] samt renter fra den 12. april 2020. Kravet forrentes med en 

årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli 

det pågældende år med et tillæg på 8 %. 

 

Endvidere skal Danski ApS (Skinetworks ApS) inden samme frist betale et sagsomkostnings-

beløb på 1.500 kr. plus moms, i alt 1.875 kr. til Ankenævnet. 

 

Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren.
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Sagsfremstilling 

 

Klageren købte den 31. august 2019 på rejsearrangørens hjemmeside en skirejse til Tignes, 

Frankrig, for to personer for perioden fra lørdag den 14. marts til lørdag den 21. marts 2020 

med indkvartering i etværelses lejlighed med kabine på hotel Residence Le Rond Point des 

Pistes. Med liftkort i seks dage og uden pension. 

 

I mail af 13. marts 2020, kl. 9.14, til rejsearrangøren – dagen før afrejse - afbestilte klageren 

sin skirejse. 

 

Den 13. marts 2020, kl. 15.59, ændrede Udenrigsministeriet den samlede rejsevejledning for 

hele verden og frarådede alle ikke-nødvendige rejser (orange) til hele verden gældende frem 

til den 13. april 2020.  

 

 

Klageren gør i klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gældende, at ”…klagen går på at 

Danski ikke accepterer at vi aflyser en afbestilling. 

Vi aflyser rejsen da vi finder det for usikkert at rejse på dette tidspunkt. 

Samme dag bliver al udrejse på grund af corona indstillet. 

Da vi selvfølgelig gerne vil have prisen på rejsen retur, aflyser vi afbestillingen. 

Vi får ingen bekræftelse på afbestillingen, og får senere 2 gange oplyst at rejsens pris snart vil 

blive udbetalt til os. Ved en 3. rykker får vi pludselig oplyst at vi ikke er berettet til at få noget 

retur.” 

 

 

Af ”Nye tiltag mod COVID-19” efter Statsministerens pressemøde den 11. marts 2020 frem-

går bl.a.: 

 

”… 

Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem 

… Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud mv. lukker 

…Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem 

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hurtigst muligt og 

senest fra fredag den 13. marts 2020 hjem i foreløbigt to uger. 

…Det private arbejdsmarked 

Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, af-

spadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige for-

pligtelser, f.eks. eksport, og leverancer.  

… Lukning af skoler og dagtilbud 

…Begrænset anvendelse af kollektiv trafik 

… Forbud mod at samle flere end 100 personer indendørs 

…Udenrigsministeriet skærper sine rejsevejledninger 

Rejsevejledningerne følger den globale udvikling og skifter farve, når smittetal, lokale 

restriktioner, mange danskere i lande med svage sundhedssystemer i lande uden for Eu-

ropa tilsiger det. Konkret betyder det i dag d. 11. marts 2020 ændringer (orange) for om-

råder i Tyskland, Frankrig og Schweiz og for landene Tyrkiet, Thailand, Egypten og 

Vietnam. Herudover en særlig opfordring til udsatte grupper om at blive hjemme. 

Yderligere restriktioner ved indrejse i Danmark 
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Regeringen undersøger muligheden for at indføre yderligere restriktioner ved indrejse i 

Danmark. Det gælder bl.a. mulighed for tvungen helbredsundersøgelse ved ankomst, mu-

lighed for tvungen karantæne ved ankomst fra røde områder, mulighed for afvisning af 

udlændinge, der ankommer fra røde og orange områder ved grænsen. Endvidere mulig-

hed for generelt at forbyde passagerer på skibe, herunder krydstogtskibe, at gå i land. 

Eventuelle tiltag gennemføres under behørigt hensyn til opretholdelsen af de nødvendige 

forsyningskæder, herunder fødevareforsyning og til dagligvaremarkedet, og så de så vidt 

muligt ikke hindrer virksomhedernes muligheder for at modtage leverancer fra eller ek-

sportere varer til udlandet. 

…” 

 

I mail af 13. marts 2020, kl. 9.14, til rejsearrangøren anfører klageren bl.a.: 

 

”… 

Jeg afbestiller hermed min booking […]. 

…” 

 

I mail af 14. marts 2020, kl. 7.59, til rejsearrangøren anfører klageren endvidere: 

 

”… 

Da jeg ikke har fået en bekræftelse på min afbestilling, går jeg ud fra, at vi stadig er til-

meldt turen. 

Under alle omstændigheder aflyser jeg hermed min afbestilling. 

Situationen med UM’s aktuelle rejsevejledning betyder således, at vi ønsker det indbe-

talte beløb retur. 

…” 

 

I mail af 14. marts 2020, kl. 9.20, til klageren anfører rejsearrangøren bl.a.: 

 

”… 

Pengene bliver sat tilbage på det kort der er betalt med da rejsen blev bestilt.  

Der må dog forventes optil 30 dages ekspeditionstid, da vores økonomiafdeling er lagt 

ned i øjeblikket. 

…” 

 

I mail af 20. april 2020 til klageren anfører rejsearrangøren endvidere: 

 

”… 

Status er, at penge er på vej – vi er ved at udbetale. Hvor du ligger i bunken, kan jeg des-

værre ikke fortælle – vi regner dog med, at alle har fået deres penge inden for 14 dage. 

…” 

 

I mail af 11. maj 2020, kl. 9.56, til klageren anfører rejsearrangøren yderligere: 

 

”… 

Jeg kan se der fejlagtigt er sendt et ”standardsvar” til dig ved de sidste par henvendelser 

du har lavet. 
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Da du skriver mailen til os d. 13/3 at du ønsker at afbooke din rejse har vi været inde og 

gøre dette i vores system. 

Vores system var på overarbejde de dage, hvilket er grunden til der ikke blev sendt en af-

bestilling til dig. Selvom du ikke har fået en bekræftelse fra os, er jeres tur blevet af-

booket i vores system d. 13/3 efter dit ønske. 

Det gør at du desværre ikke får nogle penge tilbage fra os, da rejsen er afbooket før UM 

ændrede deres anbefalinger. 

…” 

 

 

Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 11. maj 2020, kl. 10.04, til den indkla-

gede rejsearrangør og gør yderligere gældende: 

 

”…  

Det svar kan jeg ikke acceptere. Jeg aflyste godt nok turen, men jeg fortrød jo, og havde 

jo ikke fået en bekræftelse fra jer om at I havde registreret dette. Så min tilmelding må 

være gældende. 

Jeg er klar over arbejdspresset, men at vi skal holdes for nar i forhold til at få vores 

penge, det kan jeg ikke acceptere. 

…” 

 

I mail af 11. maj 2020, kl. 14.25, til rejsearrangøren anfører klageren bl.a.: 

 

”… 

Jeg har ledt efter de betingelser du oplyser med hensyn til afbookning. Så mit spørgsmål 

er hvor er jeg gjort opmærksom på at betingelserne er sådan? 

…” 

 

I mail af 11. juni 2020 til Ankenævnet anfører klageren endvidere: 

 

”… 

”Rejsebetingelser for vores skirejser i Danski” er hentet fra det link man bliver ledt til ved 

bestillingen. 

… 

Se ”Pressemøde 11. marts i Spejlsalen – Regeringen.dk” som var direkte årsag til vores 

afbestilling af rejsen. 

Det var tydeligt, at skiferie og Corona hørte sammen. Forsamlingsforbuddet på 100 per-

soner og side tætpakket i et fly syntes ikke som en god løsning. 

…” 

 

Klageren har yderligere begrundet klagen i mail af 11. maj 2020 til rejsearrangøren og mail af 

1. juli 2020 til Ankenævnet. 

 

 

Klageren kræver ”Samlet beløb på rejsens pris”. 

 

 

Rejsearrangøren gør i mail af 11. maj 2020, kl. 10.13, til klageren bl.a. gældende: 
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”…  

Når man har afbooket en tur kan man ikke fortryde sin afbooking, så hvis man afbooker 

mister man hele rejsens pris. 

Da vi afbooker den efter din henvendelse d. 13/3 er det dette som er gældende. 

Det er desværre sådan betingelserne ved en afbooking er. 

…” 

 

I mail af 11. maj 2020, kl. 14.39, til klageren gør rejsearrangøren endvidere gældende: 

 

”… 

Du skriver til os fredag d. 13/3 kl. 9.14 at du ønsker at afbestille din booking.  

Kl. 10.17 bliver din booking afbestilt efter du også har været i telefonisk kontakt med os.  

Ved afbestilling gælder følgende punkt fra vores rejsebetingelser:  

6.2.1. Normale afbestillingsvilkår  

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstå-

ende standardiserede afbestillingsvilkår, medmindre rejsearrangøren inden aftalens indgå-

else skriftligt har oplyst, at afbestilling vil ske efter en individuel beregning af afbestil-

lingsgebyret, svarende til pakkerejsen pris med fradrag af sparede omkostninger og even-

tuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser. 

• … 

• Sker afbestilling senere end 14 dage før afrejse, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 

100 % af rejsens totalpris i afbestillingsgebyr. 

Den rejsende kan på anmodning få en begrundelse for afbestillingsgebyrets størrelse.  

Ved afbestilling af hele rejsen er det ikke muligt at få refunderet delelementer af rejsen 

eks. (liftkort, skiskole, transport) da det indgår og er en del af pakkerejsen.  

 

Da der er mindre end 14 dage til jeres rejse mister i 100% af rejsens pris. 

…” 

 

I mail af 25. juni 2020 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 

 

”…  

Jf. mail i Bilag nr. 11, afbestiller Klager sin rejse til Tignes fredag den 13. kl. 9.14 og 

igen pr. telefon kl. 10.17. På dette tidspunkt fraråder Udenrigsministeriet ikke at man rej-

ser til Tignes eller Frankrig. Derfor afbestiller klager under vores Normale afbestillings-

vilkår 6.2.1 i vores rejsebestemmelser.  

Afbestillingen er accepteret fra vores side, i samme øjeblik vi får besked pr. mail eller te-

lefon. En afbestilling er ikke først accepteret af os, når der sendes en bekræftelse – dette 

skyldes, at vores gæster 365 dage om året og 24 timer i døgnet, kan sende en mail til os 

og afbestille deres rejse inden for vores standardiserede afbestillingsvilkår. De er derfor 

ikke afhængig af at skulle kontakte os i vores åbningstid.  

Efter fredag den 13. marts kl. 16.00, hvor Udenrigsministeriet sætter hele verden i 

”orange”, bliver vi væltet i henvendelser fra folk der har ret til at få rejsens pris tilbagebe-

talt. Desværre bliver to af standardsvarene til disse gæster, fejlagtigt også sendt til klager. 

Klager har dog stadig afbestilt jf. vores normale afbestillingsvilkår 6.2.1. 

…” 

 

Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mail af 11. maj 2020 til klageren. 
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Ankenævnets afgørelse 

På grund af blandt andet strenge rejserestriktioner, herunder ind- og udrejserestriktioner, ud-

gangsforbud o. lign. i andre lande og for at forebygge smittespredning med Corona-virus (Co-

vid-19) frarådede Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser (orange) til hele verden i 

Rejsevejledning offentliggjort fredag den 13. marts 2020 kl. 15.59. 

 

Således som sagen foreligger til afgørelse, finder Ankenævnet, at klageren den 13. marts 

2020, kl. 9.14 - dagen før afrejse - afbestilte sin skirejse hos rejsearrangøren, og at klageren 

ikke kunne tilbagekalde afbestillingen den 14. marts 2020, kl. 7.59, for at afbestille rejsen på 

ny. 

 

Ifølge § 15, stk. 2, i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer kan den rejsende 

afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i 

umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væ-

sentligt berører leveringen af pakkerejsen, og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i 

henhold til aftalen. 

 

Det fremgår endvidere af forarbejderne til bestemmelsen, at denne finder anvendelse i de til-

fælde, hvor leveringen af pakkerejsen er væsentlig berørt af uundgåelige og ekstraordinære 

omstændigheder, og f.eks. omfatter betydelige risici for menneskers sundhed såsom udbrud af 

en alvorlig sygdom på rejsedestinationen. 

 

Ifølge forarbejderne er der – bortset fra at adgangen til at afbestille ikke længere er begrænset 

til et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse - ikke med bestemmelsen tilsigtet no-

gen ændringer i forhold til den hidtil gældende retstilstand. 

 

3 medlemmer (Ankenævnets formand og Forbrugerrådet Tænk) finder herefter, at det må 

bero på en bedømmelse af den konkrete begivenhed, i hvilket omfang den rejsendes afbestil-

ling opfylder kriterierne i lovens § 15, stk. 2. Som udgangspunkt vil en officiel myndigheds-

meddelelse, f.eks. fra Udenrigsministeriet eller sundhedsmyndighederne, der fraråder rejser til 

det pågældende område, være en betingelse for at kunne anse lovbestemmelsens kriterier for 

opfyldt. 

 

Det er imidlertid efter § 9, stk. 3, i den tidligere pakkerejselov og dens forarbejder ikke ude-

lukket, at den rejsende også på anden -fyldestgørende - måde vil kunne godtgøre, at betingel-

serne for afbestilling er opfyldt. 

 

Disse medlemmer finder, henset til forekomsten i verden af Corona-virus (Covid-19), om 

dens alvorlige følgevirkninger, ”livsfarlig smitsom sygdom” samt indholdet af statsministe-

rens pressemøde den 11. marts 2020 med nedlukning af store dele af landet, at situationen for 

de rejsende på en skirejse til Tignes, Frankrig, på afbestillingstidspunktet fremstod på en så-

dan måde, at der var tale om et tilfælde, ”hvor det er almindelig sund fornuft, at rejsen ikke 

gennemføres” ”, jf. bemærkningen herom i forarbejderne til den tidligere pakkerejselovs § 9, 

stk. 3, om kundens afbestillingsret ved livsfarlige smitsomme sygdomme. 

 

Disse medlemmer finder derfor, at lovens kriterier var opfyldt på afbestillingstidspunktet om 

morgenen fredag den 13. marts 2020. 
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Det er herved tillagt afgørende betydning, at Udenrigsministeriet i opdateret Rejsevejledning 

samme dag kl. 15.59 frarådede rejser til hele verden, pga. Corona-virus (Covid-19), uden der 

til offentligheden var fremkommet oplysninger om nye hændelser. 

 

Da der på afbestillingstidspunktet må anses for at have været en til vished grænsende sand-

synlighed for, at situationen på rejsemålet, var den samme også tidligere på dagen før udsen-

delsen af Udenrigsministeriets rejsevejledning, finder disse medlemmer, at klageren har været 

berettiget til den skete afbestilling efter lovens § 15, stk. 2. 

 

Disse medlemmer finder derfor, at klageren er berettiget til tilbagebetaling af rejsens pris på i 

alt 13.636 kr. 

 

2 medlemmer (Danmarks Rejsebureau Forening og Foreningen af Rejsearrangører i Dan-

mark) lægger til grund, at Udenrigsministeriet på tidspunktet for klagerens afbestilling af rej-

sen den 13. marts 2020, kl. 9.14, ikke frarådede rejser til rejsemålet. 

 

For at opfylde betingelser for afbestilling skal den begivenhed, der kan berettige hertil, være 

fastslået eller dokumenteret på en måde, der kan anses for tilstrækkeligt objektiv, f.eks. af 

Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne m.v. 

 

Efter disse medlemmers opfattelse finder § 15, stk. 2, i lov om pakkerejser og sammensatte 

rejsearrangementer om vederlagsfri afbestilling derfor ikke anvendelse. Disse medlemmer fin-

der derfor, at klageren alene var berettiget til at afbestille rejsen efter rejsearrangørens almin-

delige betingelser. 

 

Den omstændighed, at Udenrigsministeriet senere samme dag ændrede Rejsevejledningerne, 

og frarådede ikke-nødvendige rejser til hele verden, kan ikke føre til et andet resultat. 

 

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. 

 

Da klageren efter stemmeflertallet har fået medhold, skal rejsearrangøren betale sagsomkost-

ninger til Ankenævnet, jf. vedtægternes § 27. 

 

Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til 1.500 kr. plus moms, i alt 1.875 kr. 

 

Hvis beløbet ikke betales inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse, er der i medfør af 

§§ 10 og 11 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige udpantningsret herfor. 
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Efter stemmeflertallet  

 

b e s t e m m e s: 

 

Danski ApS (Skinetworks ApS) skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 

13.636 kr. til klageren [Person1] samt renter fra den 12. april 2020. Kravet forrentes med en 

årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det 

pågældende år med et tillæg på 8 %. 

 

Endvidere skal Danski ApS (Skinetworks ApS) inden samme frist betale et sagsomkostnings-

beløb på 1.500 kr. plus moms, i alt 1.875 kr. til Ankenævnet. 

 

Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 

 

 

 

 


