
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 

 

 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-898  

 

afsagt den 26. august 2020 

 

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

 

KLAGER [Person1]    (2 personer) 

 [Adresse1] 

 [By1] 

  

REJSEARRANGØR Primo Tours A/S 

 

REJSEMÅL Golfrejse. Porto Santo, Portugal. 13.3-20.3.2020 

 

PRIS I alt 14.784 kr. (inkl. indtjekket bagage, siddepladser og golf-

bag) 

 

KLAGEN ANGÅR Manglende tilbagebetaling af rejsens pris ved afbestilling af 

rejsen dagen før afrejse pga. Covid-19-smitterisiko, dagligt 

nye stramninger og ændrede rejsevejledninger samt risiko for 

karantæne ved ankomst til rejsemålet og efter hjemkomst.  

 

KRAV ”Refundering af rejsens pris” 

 

KLAGEGEBYR 12. maj 2020 

 

SAGEN FULDT OPLYST 23. juli 2020 

 

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

 

Ankenævnets afgørelse 

 

Primo Tours A/S skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 14.784 kr. til 

klageren [Person1] samt renter fra den 16. april 2020. Kravet forrentes med en årlig rente 

svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågæl-

dende år med et tillæg på 8 %. 

 

Endvidere skal Primo Tours A/S inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb 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 15. januar 2020 på rejsearrangørens hjemmeside en golfrejse til Porto 

Santo, Portugal, for 2 personer for perioden fra fredag den 13. marts til fredag den 20. marts 

2020 med indkvartering i dobbeltværelse med skrå havudsigt på hotel Vila Baleira. Med Mini 

All Inclusive & Ø-All Inclusive, 4 golfrunder samt transport af golftasker. 

 

 

Klageren gør i klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gældende, at ”grundet frygten for 

smitte af Corona og overførsel af smitte til andre, samt den kendsgerning at der dagligt kom 

nye stramninger og ændrede rejsevejledninger, sammenholdt med bekymring for isolation på 

Porto Santo, og mulig isolation efter overstået ferie, blev ferien aflyst fra vores side den 12. 

marts. ca. 23.30. Vi var meget usikre på om rejsen kunne blive afbrudt grundet den globale 

epidemi udbrud af Corona. Jf. rejsebetingelserne og mulighed for afbestilling punkt 2b i 

Primo Tours rejsebetingelser var vi overbevist om, at rejsen ville blive refunderet eller ombyt-

tet.”. 

 

 

Af klagerens ”Billet”, vedhæftet i mail af 15. januar 2020 fra rejsearrangøren, fremgår bl.a.: 

 

”…  

Rejseplan 

Afrejsedato:                  Afgang:                  From: 

…  

13-03-2020                   08:15                      Billund (BLL)     

…” 

 

Af ”Rejsebetingelser efter 1/7-18” vedhæftet rejsearrangørens mail af 15. januar 2020 – ”Or-

drebekræftelse ‐ Tak for din bestilling” - til klageren fremgår bl.a.: 

 

”…  

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning 

… 

2) Afbestilling  

2a) Kunden har ret til inden afrejse at afbestille rejsen. Rejsearrangøren kan i sådanne til-

fælde kræve et rimeligt, standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til 

tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Kunden skal orienteres om så-

danne vilkår både inden og ved rejseaftalens indgåelse. 

…[ 

Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler: 

… 

d) Ved afbestilling senere end 7 dage før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde eller 

ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af no-

gen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning 

af hele rejsen. 

… 
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2b) Den rejsende kan endvidere afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på 

rejsedestinationen, eller i umiddelbar nærhed heraf, indtræffer uundgåelige og ekstraordi-

nære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordrin-

gen af passagerer til destinationen.  

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myn-

dighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingel-

serne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kun-

dens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende be-

givenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.  

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt 

med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.  

I tilfælde af afbestilling har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er 

betalt i henhold til aftalen. Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 

dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen. 

…” 

 

I mail af 12. marts 2020, kl. 23.21, til rejsearrangøren anfører klageren bl.a.: 

 

”…  

Grundet usikkerheden omkring Corona virussen og omfanget heraf, har vi besluttet at af-

lyse vores ferie til Porto Santo 13. - 20. marts. 

…” 

 

 

Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 29. marts 2020 til den indklagede rejsear-

rangør og gør yderligere gældende: 

 

”…  

Vi skulle været rejst fra Billund den 13.03.2020 kl. 08.00 og med mødetid i lufthavnen kl. 

06.00.  

Efter at Statsministeren den 11.03.20 kom med bekendtgørelsen om skolelukninger og 

øvrige tiltag gik alvoren op for os – og de fleste.  

Derfor brugte vi meget tid på at undersøge rimeligheden/ - og sikkerheden i at tage på fe-

rien.  

Vi havde pakket bil og kufferter med tøj og golfudstyr mv. men havde en dårlig fornem-

melse med at tage af sted. I lyset af det besluttede vi at sende mail til jer sent om aftenen 

kl. 23.21 – det vil sige 6 ½ time før vi skulle være i lufthavnen og 14 ½ time før Statsmi-

nisterens pressemøde.  

Det var os magtpåliggende at udvise hensyn til egen sikkerhed, men også hensyn til men-

nesker omkring os. Samtidig fremføres det at de besværligheder og omkostninger I som 

rejseselskab eventuelt kunne få med hjemsendelse i utide, også er en faktor der spiller 

ind.  

På baggrund af dette – og den helt usædvanlige situation – mener vi os berettigede til 

godtgørelse af indbetalt beløb, alternativ ombytning til ferie senere. 

…”  

 
I mail af 31. marts 2020 anfører klageren endvidere: 
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”… 

Vi var bekymrede og frygtede at vi selv kunne blive smittet med Corona, samt at vi der-

for var i risiko for at bringe smitten videre. Da vi i den nære kreds af bekendte har perso-

ner som vil være i yderste fare ved smitte, var dette sammen med risikoen for isolation i 

et fremmed land, og risikoen for isolation ved hjemkomst, den indirekte årsag til aflys-

ningen blot 6 timer før indtjekningstid i Billund, sammenholdt med at der dagligt blev 

oplevet stramninger i forhold til rejser, forsamlinger m.v., for minimering af smittespred-

ning 

…” 

 

Klageren har yderligere begrundet klagen i mail af 17. og 20. marts 2020 til rejsearrangøren 

og mail af 18. maj 2020 til Ankenævnet. 

 

 

Klageren kræver ”refundering af rejsens pris”. 

 

 

Rejsearrangøren gør i mail af 30. marts 2020 til klageren bl.a. gældende: 

 

”…  

Som ansvarligt rejsebureau er vi nødt til at rette os efter myndighedernes råd og vejled-

ninger. Det giver desværre os (og resten af Danmark) nogle store udfordringer på kort 

bane. Hvis Udenrigsministeriets rejsevejledning ikke fraråder rejser til et givent land, kan 

vi ikke annullere alle rejser dertil, hvis man som rejsende uanset grundlag ikke ønsker at 

rejse afsted. Såfremt myndighederne fraråder det, så træder der en anden dagsorden i 

kraft som vi er pålagt at følge, og som vi altid vil følge. Vi bliver bekendte med Uden-

rigsministeriets ændring af rejsevejledningen via deres pressemøde fredag d. 13/03 kl. 

16.00, som resten af Danmark. Indtil da er vi nød til at holde fast i de almindelige afbe-

stillingsregler for annullering af rejse. Med hensyn til punkt 2b under vores betingelser, 

så trådte denne først i kræft d. 13/03 kl. 16, da udenrigsministeriet meldte deres ændrede 

rejsevejledninger. I sendte jeres annullering d. 12/03 kl. 23:21 og rejsen blev annulleret 

den næste dag d. 13/03 kl. 08:27, altså inden vi kendte til de ændrede rejsevejledninger. I 

er desværre derfor ikke berettiget til at få jeres beløb tilbagebetalt, da I annullerede jeres 

rejse efter vores afbestillingsbetingelser under punkt 2a. 

…” 

 

I mail af 10. juni 2020 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 

 

”…  

Vedr sag nr. […] har disse gæster annulleret dagen inden udmeldingen fra udenrigsmini-

steriet. Derfor har vi valgt ikke at tilbyde gæsterne penge retur. 

…” 

 

Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mails af 13., 18., 20. og 31. marts 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. 

 

Det er ubestridt, at klageren - der efter planen skulle afrejse til Portugal fredag den 13. marts 

2020, kl. 8.15 – pga. frygt for smitte af Corona-virus (Covid-19) afbestilte rejsen torsdag den 

12. marts 2020, kl. 23.20, dagen før Udenrigsministeriet ændrede Rejsevejledningen. 

 

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, der gør det umuligt at rejse sikkert til destinationen.  

 

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 egentlig officiel myn-

dighedsmeddelelse, f.eks. fra Udenrigsministeriet eller sundhedsmyndighederne, der fraråder 

rejse til pågældende rejsemål, 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.  

 

Ud fra de foreliggende oplysninger, herunder tilgængelige informationskilder (TV – radio – 

aviser), om forekomsten i verden af Corona-virus (Covid-19), om dens alvorlige følgevirknin-

ger, ”livsfarlig smitsom sygdom” samt indholdet af statsministerens pressemøde den 11. 

marts 2020 med nedlukning af store dele af landet, finder disse medlemmer, at Corona-situati-

onen, på afbestillingstidspunktet, om natten torsdag den 12. marts 2020 – dagen før afrejsen – 

fremstod på en sådan måde, at der var tale om et tilfælde, ”hvor det er almindelig sund for-

nuft, 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 tors-

dag den 12. marts 2020. 
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Det er herved tillagt afgørende betydning, at Udenrigsministeriet i den udsendte Rejsevejled-

ning - umiddelbart efter - den 13. marts 2020 - 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 dagen før udsendelsen af 

Udenrigsministeriets rejsevejledning, finder disse medlemmer, at klageren har været beretti-

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

 

Disse medlemmer finder derfor, at klageren er berettiget til at få tilbagebetalt det indbetalte 

beløb på i alt 14.784 kr. 

 

Disse nævnsmedlemmer har herved forudsat, at klageren i forbindelse med den samme begi-

venhed ikke har modtaget udbetaling fra et eventuelt forsikringsselskab. Hvis dette måtte 

være tilfældet, har klageren pligt til uopholdeligt at underrette rejsearrangøren og Ankenævnet 

herom. 

 

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 12. marts 2020, kl. 23.20, 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 1ov 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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Som følge heraf  

 

b e s t e m m e s: 

 

Primo Tours A/S skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 14.784 kr. til 

klageren [Person1] samt renter fra den 16. april 2020. Kravet forrentes med en årlig rente sva-

rende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende 

år med et tillæg på 8 %. 

 

Endvidere skal Primo Tours A/S inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 1.500 

kr. plus moms, i alt 1.875 kr. til Ankenævnet. 

 

Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 

 

 

 


