
 

 

RETTEN I AARHUS DOM 

afsagt den 12. januar 2022 

 

Sag BS-11507/2021-ARH 

Sagsøger 

(advokat Carina Persson Schmidt) 

mod 

Sagsøgte 

 (advokat Torkil Høg) 

Denne afgørelse er truffet af dommerfuldmægtig Ditte Johanne Sarto. 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Sagsøger købte den 21. november 2019 en rundrejse til  

Sri Lanka og Maldiverne for to personer igennem sagsøgtes hjemmeside. 

Pakkerejsen bestod af flyrejser, rundrejse i Sri Lanka i perioden fra den 10. til 

den 18. marts 2020 og i perioden fra den 18. til den 23. marts 2020 indkvartering 

på hotelresort på Maldiverne. 

Den 13. marts 2020 valgte sagsøger 

at afbryde rejsen på baggrund af Udenrigsministeriets udmelding om 

ændringer i rejsevejledningen grundet Corona-situationen. På rejsens 6. dag - 

den 14. marts 2020 - rejste sagsøger og hendes mand til Danmark.   

Ved en kendelse afsagt den 29. september 2020 bestemte Pakkerejse- 

Ankenævnet at sagsøgte, skulle tilbagebetale 9/16 af rejsens pris, svarende til 

24.790 kr. til sagsøger. Pakkerejse-Ankenævnets flertal fandt, at 
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Udenrigsministeriets opfordring den 13. marts 2020 til danske rejsende i 

udlandet om at vende hjem grundet den ændrede rejsevejledning måtte 

sidestilles med et krav om evakuering, hvorefter sagsøger var berettiget til at 

hæve aftalen.  

Sagsøgte har ikke efterlevet Pakkerejse-Ankenævnets afgørelse. 

Under denne sag, der er anlagt den 19. marts 2021, har sagsøger påstået, at 

sagsøgte skal betale 24.790 kr. sagsøger med procesrente fra 9. juni 2020. 

Sagsøgte har påstået frifindelse. 

Retten har behandlet sagen efter reglerne om småsager.  

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 

218 a. 

Oplysningerne i sagen 

Sagsøger købte den 21. november 2019 igennem sagsøgtes hjemmeside en 

rundrejse for to personer til Sri Lanka og Maldiverne, i perioden 9. marts – 24. 

marts 2020. Sagsøgte tilbyder ikke rejseforsikringer. Sagsøger tegnede 

rejseforsikring hos GF Forsikring/SOS International. 

Sagsøger og hendes mand afrejste til Sri Lanka den 9. marts 2020. 

Den 13. marts 2020 opdaterede Udenrigsministeriet rejsevejledningerne grundet 

Corona-situationen. På pressemøde blev danskere på rejse i udlandet af 

Udenrigsministeriet opfordret til at rejse hjem ”hurtigst muligt”. 

Sagsøgte orienterede sagsøger om dette pr. SMS den 13. marts 2020 og 

anbefalede sagsøger at kontakte sit rejseforsikringsselskab for at få råd om, 

hvordan sagsøger skulle forholde sig. 

Sagsøger blev af familie i Danmark den 13. marts 2020 oplyst om, at 

rejseforsikringsselskabet GF Forsikring/SOS International ville ophøre med 

rejsedækning, hvis man som rejsende blev på destinationen ”længere end 

nødvendigt”.  

Sagsøger kontaktede pr. mail den 13. marts 2020, sit rejseforsikringsselskab med 

henblik på at afklare hvorvidt rejseforsikringen ville dække nye returbilletter, 

og i hvilket omfang forsikringen ville dække, hvis sagsøger skulle strande på 

destinationen.  
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Rejseforsikringsselskabet besvarede skriftligt henvendelsen den 17. marts 2020, 

og oplyste, at rejsedækningen kunne ophøre, hvis man blev ”længere end 

nødvendigt” på destinationen, og at der kun ville være dækning for 

ekstraudgifter i forbindelse med hjemrejsen men ikke kompensation for den 

resterende ferie. 

I en mail af 14. marts 2020 til sagsøger, anførte Udenrigsministeriet:  

”…Hvis du er i udlandet og ønsker at komme til Danmark, opfordrer 

Udenrigsministeriet dig til at rejse hjem, så snart det er muligt, men i 

god ro og orden og i tæt dialog med dit rejsebureau, flyselskab eller 

forsikringsselskab…” 

Sagsøger afbrød rejsen den 14. marts 2020 og rejste til Danmark. 

Sagsøger rettede den 13. maj 2020 henvendelse til sagsøgte og anmodede om 

refusion af 9/16 af den betalte rejse, svarende til 9 ikke afholdte rejsedage ud af 

de 16 bookede rejsedage. Sagsøger henviste til, at rejsebranchen fik dækket 

aflyste og ændrede rejser.  

Sagsøgte afviste den 16. maj 2020 sagsøgers krav om delvis tilbagebetaling af 

rejsen.  

Sagsøger har den 9. juni 2020 indbragt parternes tvist for 

PakkerejseAnkenævnet. 

Parterne har indgivet yderligere indlæg under Pakkerejse-Ankenævnets 

behandling af sagen.  

I Pakkerejse-Ankenævnets afgørelse af 29. september 2020 anføres: 

”… 

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

udrejserestriktioner, udgangsforbud o. lign. i andre lande og for at 

forebygge smittespredning med Corona-virus (Covid-19) frarådede 

Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser (orange) til hele verden 

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

Da rejserestriktionerne kunne besværliggøre de rejsendes 

hjemrejsemuligheder, opfordrede Udenrigsministeriet endvidere 

rejsende, der befandt sig i udlandet, til at tage hjem med det samme.  

Det er ubestridt, at klageren lørdag den 14. marts 2020 - 9 dage før den 

oprindeligt planlagte hjemrejse mandag den 23. marts 2020 - afbrød 

rejsen.  
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3 medlemmer (Ankenævnets formand og Forbrugerrådet Tænk) finder, 

at opfordringen fra Udenrigsministeriet til rejsende i udlandet om at 

komme hjem med det samme, må sidestilles med et krav om 

evakuering af rejsende fra rejsemålet.  

Da klageren som følge heraf mistede 10 dage ud af en rejse på i alt 16 

dage, finder Ankenævnet, at en væsentlig del af de aftalte rejseydelser 

ikke har kunnet leveres.  

Klageren har derfor været berettiget til at ophæve aftalen og få 

tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, med 

fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakke-rejsen har haft 

for kunden, jf. lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer 

§ 25, stk. 1 og 2. 

Den omstændighed, at Udenrigsministeriet den 14. marts 2020 tilføjede, 

at opfordringen til at rejse hjem, så snart så muligt, skulle efterleves i 

god ro og orden og i tæt dialog med rejseudbyderen, findes ikke at 

kunne føre til et andet resultat.  

Disse medlemmer finder, at rejsearrangøren er berettiget til at fradrage 

et beløb på 16.600 kr. af rejsens pris.  

Klageren er herefter berettiget til en tilbagebetaling på 24.790 kr.  

Disse medlemmer har herved forudsat, at klageren i forbindelse med 

den samme begivenhed ikke har modtaget udbetaling fra et eventuelt 

forsikringsselskab til dækning af rejsens pris. 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 Danmark) finder, at opfordringen fra 

Udenrigsministeriet til rejsende i udlandet om at komme hjem ikke kan 

anses som et krav om evakuering af rejsende fra rejsemålet, men alene 

en opfordring til at komme hjem i god ro og orden.  

Disse medlemmer finder derfor, at rejsearrangøren ikke er ansvarlig for 

klagerens afbrydelse af rejsen, og kan derfor ikke imødekomme 

klagerens krav.  

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.  

…” 
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Forklaringer 

Sagsøger har forklaret, at hun inden afrejsen til Sri Lanka med sin mand, hørte 

om Corona-virussen igennem pressen. Hun ringede derfor inden afrejse til 

sagsøgte og spurgte, om de kunne tage af sted. Det fik hun at vide, at de kunne. 

Hun ringede også til både sit forsikringsselskab og til Udenrigsministeriets 

oprettede rejsehotline, som også forsikrede hende i, at de kunne tage af sted 

som planlagt.  

Den 13. marts 2020 befandt hun sig på Sri Lanka. De var på en planlagt tur og 

havde ikke internetforbindelse, før de kom tilbage til hotellet. Da de fik 

internetforbindelse, lå der en masse beskeder fra familie og venner på 

baggrund Udenrigsministeriets udmelding om den ændrede rejsevejledning. 

Hun forsøgte at ringe til både Udenrigsministeriet og sit forsikringsselskab, 

men hun kunne ikke komme igennem. Hun fik derefter fat i sin søn, som 

gengav situationen og udmeldingen fra Udenrigsministeriet om, at de skulle 

komme hjem. De fik at vide, at der skete tiltag til nedlukning over hele verden. 

Deres søn havde kontaktet deres forsikringsselskab, som havde oplyst, at 

forsikringen ville ophøre, hvis de blev på destinationen længere end 

nødvendigt. De kunne se på netaviserne, at udmeldingen fra 

Udenrigsministeriet var klar, og at danskere på rejse i udlandet skulle komme 

hjem hurtigst muligt. De kontaktede sagsøgte, som fortalte, at sagsøgte ikke 

kunne bistå dem i hjemrejsen. Sagsøgte fortalte, at de heller ikke kunne være 

behjælpelige med at ombooke billetterne ved Turkish Airlines. Sagsøgte 

fortalte, at situationen blev overvåget, og at de vil blive orienteret løbende. De 

hørte først fra sagsøgte igen, efter de var kommet hjem. Natten imellem den 13. 

og den 14. marts lykkedes det dem at finde nye hjemrejsebilletter med Turkish 

Airlines. De afbestilte de eksisterende hjemrejsebilletter og gav sagsøgte besked 

om dette, således at sagsøgte kunne tilbagesøge afgifterne. De fik senere at vide, 

at det ikke var muligt for sagsøgte at tilbagesøge afgifterne.  

Den 14. marts 2020 skulle de have været på en planlagt tur, og der ankom 

derfor en chauffør og hentede dem på hotellet tidligt om morgenen. I stedet for 

at tage på turen, bad de chaufføren om køre dem til lufthavnen. Det var kaotisk 

i de byer, de kørte igennem på vej til lufthavnen. Folk var i de små byer var 

begyndt at hamstre madvarer, og chaufførenden kunne ikke køre igennem alle 

byerne. Chaufføren fortalte dem, at der var restriktioner på vej, og at det var 

derfor, at lokalbefolkningen reagerede således. Om aftenen den 14. marts 2020 

lykkedes det dem at komme på et fly, og de ankom efter to flyskift til 

København.  

Da de forlod Sri Lanka, var Corona-situationen i hele verden tiltagende alvorlig. 

Det kunne de se i medierne. De vidste ikke, om de kunne komme hjem, hvis de 

blev, og de vidste ikke, om de kunne komme videre til Maldiverne. Der var 



6 

flere øer, der lukkede ned. De turde ikke blive og risikere at strande, og 

forsikringen havde meddelt, at den ville ophøre, hvis de blev. De kunne 

desuden ikke forestille sig, at turen ville fortsætte, og at arrangementer ville 

blive til noget, sådan som situationen udviklede sig. De ville desuden ikke have 

nydt turen, og det rigtige var at følge retningslinjen fra Udenrigsministeriet om 

tage hjem.  

Ansat hos sagsøgte har forklaret, at han er ansat som produktion manager ved 

sagsøgte. Han er leder af produktion og sammensætter nye rejser.  

Da Udenrigsministeriet den 13. marts 2020 afholdt pressemøde, havde sagsøgte 

ikke modtaget underretninger om Corona-restriktioner fra rejsepartnerne på Sri 

Lanka og Maldiverne. Der var ikke lokale meldinger fra Sri Lanka eller 

Maldiverne om, at der var restriktioner på vej. Luftfarten var endvidere normal 

på det tidspunkt. Den 13. marts 2020 var udmeldingen fra Udenrigsministeriet, 

at danskere på rejse i udlandet skulle vende hjem hurtigst muligt, og et par 

timer senere blev det tilføjet, at hjemrejse skulle ske ”i god ro og orden”.  

Sagsøgte sendte en sms ud til deres rejsende, hvori de bl.a. oplyste, at den 

rejsendes forsikring skulle ind over hjemrejseprocessen. Udmeldingen var, at 

alle skulle tage det stille og roligt. Sagsøgte har aldrig anbefalet nogen at rejse 

hjem fra Sri Lanka eller Maldiverne på det tidspunkt. Rejserne på Sri Lanka og 

Maldiverne kunne beviseligt gennemføres, da de blev gennemført af de 

rejsende, som forblev på destinationen. 2/3 af sagsøgtes rejsende blev på 

destinationerne og fulgte den oprindelige rejseplan. 

Deres rejsepartner Asien Adventures skrev til sagsøgte den 22. juli 2020 og 

oplyste, at de sidste rejsende forlod maldiverne den 26. marts 2020. Der var 

ingen rejsende, der strandede på Maldiverne. Alle rejsende, der blev på 

destinationen, rejste hjem på de oprindeligt planlagte flyafgange. Da sagsøger 

forlod Sri Lanka den 14. marts 2020, tilsagde alle sagsøgtes oplysninger, at 

ferien kunne være gennemført. Der var ikke udflugtsture, der ikke blev 

gennemført efter deres indhold, og der er ingen klager over programmet fra de 

resterende rejsende.  

Han er bekendt med pakkerejseloven, men kender ikke specifikt bestemmelsen 

i § 25. Der har været mange forskellige ordninger for rejsebranchen i 

forbindelse med Corona. Det er ikke noget, han har håndteret i sagsøgtes 

organisation. I forbindelse med dækning af sagsøgers krav, så er der ikke nogen 

dækning, som sagsøgte har været berettiget til at søge. Der er ikke 

fondsdækning af rejser afbrudt af den rejsende.  
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Parternes synspunkter 

Parternes synspunkter er i fortegnelsen gengivet således: 

Parternes synspunkter: 

Sagsøger har til støtte for sin påstand anført at opfordringen fra 

Udenrigsministeriet til rejsende i udlandet om, at komme hjem med det samme 

jf. bilag 2, sms af den 13.3.2020 fra Udenrigsministeriet, må sidestilles med et 

krav om evakuering af rejsende fra rejsemålet,  

at en væsentlig del af de aftalte rejseydelser, som følge heraf, ikke har kunnet 

leveres, idet sagsøger mistede 10 dage ud af en rejse på i alt 16 dage,  

at sagsøger af ovennævnte grunde, har været berettiget til at ophæve aftalen og 

få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, med fradrag af 

et beløb svarende til den værdi, som har været afholdt, jf. lov om pakkerejser og 

sammensatte rejsearrangementer § 25, stk. 1 og 2, samt jf. 

Pakkerejseankenævnets afgørelse af den 29.9.2020 (bilag 1), 

at sagsøgers rejseforsikringsdækning ville ophøre, såfremt sagsøger ikke tog 

hjem hurtigst muligt jf. bilag 2, mail af den 17.3.2020. Dette blev ligeledes oplyst 

ved telefonisk kontakt til forsikringsselskabet den 13.3.2020, hvilket bestyrkede 

sagsøgers forventning om, at der var tale om en evakueringssituation, 

at en forventning om tilbagebetaling/refundering fra forsikringsselskabet, ikke 

har spillet en rolle i forbindelse med beslutningen om hjemrejse, idet formålet 

med kontakten til forsikringsselskabet alene var, at få klarlagt hvilket 

sikkerhedsnet der var på netop det tidspunkt, hvor Udenrigsministeriet gav 

besked om at rejse hjem, 

at sagsøger traf en beslutning om hjemrejse, som ikke var baseret på vilje, men 

på tvang, som på tidspunktet for beslutningstagningen var begrundet i den 

besked, som Udenrigsministeriet havde sendt, begrundet i den besked, som de 

fik fra forsikringen vedrørende ophør af forsikringsdækning samt den massive 

mediedækning der var på tidspunktet, herunder jf. bilag 2, artikel DR 

nyhederne fra den 13.3.2020 med overskriften ”Klar besked til 

100.000 danskere i udlandet: Kom hjem nu!”, 

at sagsøger, med ovennævnte for øje på netop det tidspunkt, med rette kunne 

have en forventning om, at der var tale om en evakueringssituation,  

Endeligt gøres det gældende, at påstandens størrelse ikke er anfægtet 

af sagsøgtes advokat, hvorfor størrelsen må forventes anerkendt. 
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Sagsøgte har til støtte for sin påstand anført, at nærværende sag angår 

spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgte som rejsearrangør skal kompensere 

sagsøger for sagsøgers tabte ferie som følge af, at sagsøger grundet 

coronakrisen valgte at afbryde sin ferie 9 dage før tid. 

I Pakkerejseankenævnets kendelse af 29. september 2020, som sagsøgers krav 

støttes på, fandt 3 ud af 5 medlemmer,  

at Udenrigsministeriets ændring af rejsevejledningerne i hele verden d. 13. 

marts 2020 måtte sidestilles med en evakuering, dvs. et krav om, at rejsen 

afbrydes. Nævnet fandt på denne baggrund, at sagsøgte ikke har kunnet levere 

en væsentlig del af de aftalte rejseydelser, hvorfor aftalen om pakkerejsen 

kunne hæves og den ikke-afholdte del tilbagebetales efter Pakkerejselovens1 § 

25, stk. 1 og 2. Dette bestrides. 

Faktiske evakueringssituationer udløser særlige regler på rejseområdet. 

Udenrigsministeriet kunne således i medfør af Finansloven 2020 iværksætte 

evakuering indenfor en udgiftsramme på 15 mio. kr., således at danskere, der 

evakueres, efterfølgende opkræves de forholdsmæssige udgifter forbundet 

hermed. Rejseforsikringer indeholder også typisk særlige betingelser for, at der 

kan opnås subsidiær forsikringsdækning til den bistand, som myndighederne 

udøver i evakueringssituationer. Et helt sædvanligt krav for dækning er, at 

evakueringstilstanden skal være erklæret og dokumenteret af 

Udenrigsministeriet eller den danske ambassade i det pågældende land. 

Udenrigsministeriet anvender således alene begrebet ”evakuering” i de 

situationer, hvor akut hjemrejse er nødvendiggjort og udgifterne hertil i første 

omgang afholdes af Udenrigsministeriet i medfør af Finansloven, men 

efterfølgende pålægges de evakuerede personer selv. Andre situationer, hvor 

der ikke udtrykkeligt er erklæret evakuering, kan ikke sidestilles hermed. 

Udenrigsministeriets ændring af rejsevejledningerne den 13. marts 2020 

erklærede ikke evakueringstilstand men ”opfordrede” i stedet til, at danskere i 

udlandet rejste hjem ”hurtigst muligt”, jf. bilag 2, side 67. Udmeldingen blev 

yderligere modereret af Udenrigsministeriet den 14. marts 2020, med 

opfordring til at rejse hjem ”…så snart det er muligt, men i god ro og orden og i 

tæt dialog med dit rejsebureau, flyselskab eller forsikringsselskab…”, jf. bilag 2, 

side 45. 

Sagsøgte gør yderligere gældende, at Udenrigsministeriet har givet udtryk for, 

at ændringen af rejsevejledningerne ikke udgjorde en evakueringssituation, og 

at den planmæssige hjemrejse som udgangspunkt skulle fastholdes, jf. referatet 

af mødet den 14. marts 2020 (bilag A, side 2). Forsikring & Pension gav samme 

udmelding den 15. marts 2020, jf. bilag B, side 2, Erhvervsministeriet 
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bekræftede, at der ikke var tale om evakuering i deres notat af 26. april 2020 

(bilag C, side 1), og Ankenævnet for Forsikring nåede samme konklusion i to 

kendelser af 30. september 2020, jf. bilag E og F. Pakkerejseankenævnet synes 

også selv at have erkendt, at ændring af rejsevejledningerne ikke udgjorde eller 

kunne sidestilles med evakuering, da nævnet i sin senere kendelse af 18. 

december 2020 i 

stedet henviser til, at det var usikkerheden i forbindelse med Covid-19, der 

udgjorde en mangel. 

Sagsøgte gør på ovenstående baggrund gældende, at der var bred enighed 

blandt myndigheder og rejsebranchen om, at Udenrigsministeriets ændring af 

rejsevejledninger hverken udgjorde eller kunne sidestilles med en evakuering 

og at rejsende som udgangspunkt skulle fastholde deres planlagte hjemrejse. 

Det følger også af Betænkning 1240/1992 til den tidligere pakkerejselov, side 

187, at det er den planlagte returrejse, der som udgangspunkt skal stilles til 

rådighed, selv hvis der er ret til ophævelse. Denne retstilstand er videreført 

under den gældende pakkerejselov, jf. bemærkningerne til lovforslagets3 § 25, 

stk. 3. Det er således ikke korrekt, når det anføres i Pakkerejseankenævnets 

afgørelse af 29. september 2020, at sagsøgte ikke kunne levere en væsentlig del 

af de aftalte rejseydelser og derfor kan pålægges ansvar efter pakkerejselovens 

§ 25, stk. 1- 2. Sagsøgte har tværtimod dokumenteret, at det havde været muligt 

for sagsøger at gennemføre rejsen som planlagt, jf. bilag 2, side 118-119. 

Valget om at afbryde rejsen før tid var således alene sagsøgers og kan hverken 

tilskrives et krav fra Udenrigsministeriets side eller sagsøgtes manglende evne 

til at gennemføre rejsen. Det gøres yderligere gældende, at sagsøgte traf dette 

valg uden berettiget forventning om, at den afbrudte ferie ville blive refunderet, 

da dette fremgik udtrykkeligt af sagsøgtes betingelser, jf. bilag 2, side 98, og da 

sagsøgte udtrykkeligt gjorde sagsøger opmærksom på dette i forbindelse med 

rejsens afbrydelse, jf. bilag 2, side 47-48. Sagsøgers forsikring oplyste yderligere, 

at de kun dækkede ekstraudgifter forbundet med hjemrejse og ikke den 

afbrudte ferie, jf. bilag 2, side 46. 

Sagsøgte gør på ovenstående baggrund gældende, at Pakkerejseankenævnets 

afgørelse af 29. september 2020 er forkert, da der hverken var tale om 

evakuering eller mangler fra sagsøgtes side. Afgørelsen er i det hele taget 

særdeles problematisk, da den uden nærmere begrundelse eller hjemmel 

tillægger rejsearrangørerne risikoen for afbrudte pakkerejser som følge af 

Covid-19, i en situation hvor regeringen ikke har fundet det nødvendigt at 

erklære evakueringstilstand og dermed påtage sig ansvaret for tidlig hjemrejse, 

og yderligere har valgt ikke at omfatte afbrudte rejser i perioden 13. marts – 13. 

april 2020 af garantiordningen under Rejsegarantifonden, jf. bilag D, side 5. 
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Pakkerejseankenævnets afgørelse af 29. september 2020 må således 

tilsidesættes, da den er baseret på en forkert antagelse om, at ændring af 

rejsevejledninger kan sidestilles med evakuering, og at den af sagsøgte leverede 

pakkerejse har været behæftet med væsentlige mangler. Da der således ikke er 

grundlag for at pålægge sagsøgte at betale nogen beløb efter pakkerejselovens § 

25, stk. 2, skal sagsøgte frifindes. 

Ad. forsikringsdækning 

Sagsøger har i sine bemærkninger til svarskriftet gjort gældende, at sagsøger 

inden hjemrejsen blev oplyst, at sagsøgers rejseforsikring ville dække 

hjemtransporten, men at denne kunne ophøre, hvis sagsøger opholdt sig 

længere end nødvendigt på destinationen. Det er dog ikke godtgjort, at 

sagsøgte herved skulle have fået en berettiget forventning om, at den tabte ferie 

ville blive dækket, hverken af rejseforsikringen eller af sagsøgte. Sagsøgte synes 

således at have valgt at afbryde rejsen for at være sikker på at få hjemrejsen 

dækket af rejseforsikringen, men accepterede samtidigt risikoen for, at den 

resterende, uafholdte del af rejsen ville fortabes. 

Ad. uvished på hjemrejsetidspunktet 

For så vidt angår anbringenderne om, at der ikke den 13. marts 2020 var vished 

om, hvad der ville kunne lade sig gøre i forhold til gennemførelsen af rejsen, 

gør sagsøgte gældende, at sagsøgte netop af denne grund fulgte de opdaterede 

instrukser fra Udenrigsministeriet allerede 14. marts 2020, hvor det blev 

præciseret, at rejsende som udgangspunkt skulle fastholde deres planlagte 

hjemrejse. Sagsøger modtog også selv denne besked fra Udenrigsministeret før 

hjemrejsen blev påbegyndt. Sagsøgers ønske om alligevel at afbryde rejsen for 

tilsyneladende at sikre forsikringsdækning af hjemrejsen ændrer ikke ved, at 

rejsen faktisk kunne være gennemført og at dette også var Udenrigsministeriets 

anbefaling på hjemrejsetidspunktet. 

Ad. relevant praksis 

Vedrørende sagsøgers anbringende omkring relevant praksis for sagen, 

præciseres det, at afgørelsen i bilag E belyser det overordnede juridiske 

spørgsmål om, hvorvidt ændringen af rejsevejledninger udgjorde eller kunne 

sidestilles med en ”evakuering” i forsikringsretlig forstand. Det er således ikke 

afgørende, at den rejsende i denne sag var på vej til sin destination da rejsen 

blev afbrudt. 

Den af sagsøger vedlagte sag synes ikke relevant for nærværende sag, da det 

ikke nærmere fremgår, på hvilket grundlag tilbagebetalingen skete. Det er 

væsentligt om rejsen blev afbrudt på den rejsendes foranstaltning, som i 

nærværende sag, eller om rejsen blev afbrudt på rejsearrangørens initiativ. Det 

fremgår i øvrigt, at tilbagebetalingen fra rejsearrangøren skete inden 
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klagesagsbehandlingen, og at forbrugeren i øvrigt ikke fik medhold i den klage, 

der senere blev indgivet til Pakkerejseankenævnet. 

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 

af sagen. 

Rettens begrundelse og resultat 

Pakkerejseloven er en direktivbaseret forbrugerbeskyttelseslov. Af lovens § 25, 

stk. 1 fremgår, at den rejsende kan hæve aftalen, hvis en mangel væsentligt 

påvirker rejsen. Uanset at der er tale om en forbrugerbeskyttelseslov, så er det 

den rejsende, der vælger at hæve rejseaftalen, der skal sandsynliggøre, at den 

rejsende på tidspunktet for ophævelsen af rejsen havde en berettiget opfattelse 

af, at der forelå en hævebegrundende mangel.  

I denne sag har sagsøger anført, at den hævebegrundende mangel principalt 

bestod i, at der forelå en evakueringslignende situation og subsidiært, at øvrige 

forhold, herunder bl.a. usikkerheden ved at være rejsende under den ændrede 

rejsevejledning, udgjorde en mangel.  

Det er ubestridt under sagen, at der ikke var tale om, at Udenrigsministeriet 

den 13. marts 2020 iværksatte en egentlig evakuering af danskere på rejse i 

udlandet.  

Ved Udenrigsministeriets udmelding til danskere på rejse i udlandet, blev det 

anbefalet, at man vendte hjem hurtigst muligt, og timer senere tilføjet, at dette 

skulle ske ”i god ro og orden”. Situationen var herefter heller ikke at sidestille 

med en evakuering, idet dette som minimum må forudsætte en anbefaling fra 

en relevant myndighed om at vende hjem straks, og et tilbud om 

myndighedsbistand hertil om nødvendigt.  

Sagsøger og hendes mand har ubestridt befundet sig i en vanskelig situation, 

hvor myndighedernes anvisninger om at træffe beslutninger og tage 

forholdsregler i tæt dialog med forsikring- og rejseselskab efter 

Udenrigsministeriets udmeldinger skulle følges nøje.  

Sagsøger valgte ikke, som anvist af sagsøgte, at blive på destinationen og 

afvente nærmere omkring gennemførelsen af rejsen. Sagsøger valgte at rejse 

hjem på baggrund af bekymringer for turens gennemførelse, herunder særligt 

oplysninger om manglende forsikringsdækning ved unødvendigt ophold.  

  

På baggrund af sagens oplysninger, herunder sagsøgtes forklaring om, at 

øvrige rejsende på samme tur fortsatte rejsen som planlagt, er det bevist, at 

sagsøgte kunne have opfyldt parternes aftale og leveret den bestilte rejse. Det er 
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heroverfor ikke sandsynliggjort af sagsøger, at sagsøgers oplysningsgrundlag 

på tidspunktet for hjemrejsen gav anledning til, at sagsøger havde en berettiget 

forventning om, at situationen og de medfølgende bekymringer udgjorde en 

hævebegrundende mangel i henhold til pakkerejseloven. Sagsøgtes 

frifindelsespåstand tages herefter til følge. 

På baggrund af rettens afgørelse, skal sagsøger betale sagsomkostninger til 

sagsøgte.  

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, og henset til rettens afgørelse under 

sagens forberedelse om fastholdelse af sagen i småsagsprocessen, fastsat til 

dækning af udgift til advokat eller anden repræsentation med 2.925,00 kr.  

Sagsøgte er momsregistreret. 

THI KENDES FOR RET: 

            

Sagsøgte frifindes.       

Sagsøger skal til sagsøgte betale sagsomkostninger med 2.925,00 kr.  

Beløbene skal betales inden 14 dage. 

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a. 



 

 

Vejledning 

 

Retten har afsagt dom i sagen.  

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du som udgangspunkt anke (klage 

over) dommen til landsretten. Hvis du kun er utilfreds med dommens afgørelse 

om sagsomkostninger, kan du kære (klage over) denne del af afgørelsen til 

landsretten.  

Ikke alle afgørelser kan ankes eller kæres 

Du kan kun anke dommen, hvis forskellen mellem byrettens dom og det 

resultat, du ønsker at opnå i landsretten, er over 20.000 kr. Hvis forskellen er 

mindre, skal du have tilladelse fra Procesbevillingsnævnet for at anke.  

Landsretten kan afvise at behandle en ankesag, hvis landsretten vurderer, at 

der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald i landsretten.   

Du kan kun kære afgørelser om sagsomkostninger, hvis omkostningsbeløbet er 

fastsat til mere end 20.000 kr., eller hvis retten har bestemt, at ingen af parterne 

skal betale sagsomkostninger, og du kræver, at modparten skal betale mere end 

20.000 kr. I andre situationer kan du kun kære omkostningsafgørelsen, hvis du 

får tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. 

Frister for at anke og kære 

Fristen for at anke er 4 uger fra dommens dato. Hvis du ikke kan anke uden en 

tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, skal du indlevere en ansøgning til 

Procesbevillingsnævnet inden 4 uger.  

Fristen for at kære omkostningsafgørelsen er 2 uger fra dommens dato. Hvis du 

ikke kan kære afgørelsen uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, skal du 

indlevere en ansøgning til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger.   



 

Sådan gør du, hvis du vil anke eller kære 

Du kan anke dommen på minretssag.dk ved at trykke på knappen ”Opret 

appel” og derefter vælge ”Anke” og følge vejledningen. Hvis du vil kære 

omkostningsafgørelsen, skal du vælge ”Kære” og følge vejledningen.  

2 

Hvis du søger om tilladelse til anke eller kære hos Procesbevillingsnævnet, skal 

du indlevere din ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Du kan ikke indlevere 

ansøgningen på minretssag.dk.  

Du kan læse mere på domstol.dk. 

http://www.minretssag.dk/
http://www.minretssag.dk/
http://www.domstol.dk/
http://www.domstol.dk/
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