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Justitsministeriet 

Formueretskontoret 

Slotholmsgade 10 

1216 København K  

Att: Hr. Michael Hadberg 

 

 

25. august 2017 

Høring over udkast til forslag til lov om pakkerejser og sammensatte rej-

searrangementer  

Dansk Erhverv har modtaget Justitsministeriets høring af 13. juli 2017 vedrørende forslag til lov 

om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.  

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv ser det som en fordel, at den nye lov om pakkerejser og sammensatte rejsearran-

gementer udspringer af et totalharmoniseringsdirektiv for EU/EØS. Det giver mere lige konkur-

rencevilkår for de danske virksomheder. Det er også positivt, at direktivet omfatter rejseudbydere 

fra tredjelande, så man ikke længere kan placere sin virksomhed lige udenfor EU.  

 

Dansk Erhverv er optaget af, at den nye lov og bemærkningerne udformes på en måde, der sikrer 

en fornuftig balance mellem hensynet til udviklingen i branchen og forbrugernes rettigheder og 

samtidig undgår overimplementering. Dette vil betyde, at der er plads til fortsat produktudvikling 

for turismebranchen, og at lovgivningen ikke bliver mere omfattende, end det er tiltænkt i EU’s 

direktiv.  

 

Specifikke bemærkninger 

Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde og fravigelighed. 

§1, stk. 2, nr. 3  

Dette omhandler forretningsrejser, som ikke betegnes som pakkerejser, såfremt der foreligger en 

generel aftale. Dansk Erhverv kan ikke se, hvorfor ordet ”generel” indgår i denne sammenhæng, 

og dermed hvilken problemstilling, det skal løse. Hvis det handler om, at undgå sammenblanding 

af fritidsrejser og forretningsrejser, kunne man komme med flere eksempler, som tydeliggør me-

ningen. I Dansk Erhvervs øjne bør der være fokus på det overordnede formål med rejsen, fremfor 

det nuværende fokus på det formelle aftale-set-up mellem erhvervsdrivende. Det vil sige, at ordet 

”generel” kan udgå.  
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Kapitel 2. Definitioner  

§4 

I kapitel 2 §4 defineres sammensatte rejsearrangementer, der er en ny type rejse, som pakkerejse-

loven ikke tidligere har forholdt sig til, hvorfor reguleringen heraf også er ny.  

 

Dansk Erhverv mener, at det med den nye type rejse er meget vigtigt, at loven har en klar defini-

tion af, hvad der skal forstås ved et sammensat rejsearrangement, således at det ikke overlades til 

fortolkning, hvordan retstilstanden skal være.  

 

I lovforslagets §4. 2 fremgår det, at der opstår et sammensat rejsearrangement, såfremt en er-

hvervsdrivende på målrettet vis formidler køb af mindst én yderligere rejseydelse fra en anden 

erhvervsdrivende, når aftalen med den anden erhvervsdrivende indgås 24 timer efter bekræftel-

sen af bestillingen af den første rejseydelse. Umiddelbart virker reglens ordlyd relativ enkel, og 

det eneste kriterie, som er genstand for fortolkning er begrebet ”målrettet”. Når man så efterføl-

gende læser bemærkningerne til lovforslaget (side 151-154), tegner sig et helt andet billede.  

 

Definitionen uddybes ved hjælp af yderligere kriterier, afgrænsninger og forklaringer i bemærk-

ningerne (side 151-154), hvor der udover 24 timers grænsen fremgår forklaringer på forståelsen af 

udtrykket ”på målrettet vis” eksemplificeret ved formidling via online reklamer og annoncer. Ud-

dybningerne skaber desværre et mudret billede, hvor retstilstanden bliver uklar, på trods af, at 

intentionen har været at skabe større klarhed. 

 

Elementerne i definitionen, forklaringerne og afgrænsningerne set med Dansk Erhvervs øjne er 

således: 

- Målrettet vis 

- 24 timer grænse 

- Typisk betaling og aftale ml. erhvervsdrivende 

- Online reklamer/annoncer  

- Ordrebekræftelse med link og/eller informationer om andre rejseydelser 

 

For at forhindre en flydende retstilstand og undgå, at retsanvender herunder domstole og anke-

nævn, løbende former retstilstanden, hvorved den er vilkårlig og gør det usikkert for virksomhe-

derne, hvad de skal forholde sig til, bør udtrykket ”på målrettet vis” forklares og defineres bedre 

Dette kan ske via flere eksempler og forklaringer. Tidligere har domstole og ankenævn pga. uklar-

hed i lovgivningen skabt en uklar og flydende retstilstand, hvilket har givet stor usikkerhed for 

virksomhederne, der skal anvende reglerne i deres dagligdag.  

 

I bemærkningerne gennemgår Justitsministeriet flere eksempler med det formål at præcisere ”på 

målrettet vis”, og nævner i forlængelse heraf, at målrettet formidling typisk vil indebære en form 

for betaling og aftale mellem de erhvervsdrivende. Dansk Erhverv foreslår, at typisk udgår, og at 

det formuleres som et krav, det vil sige, at en formidling ”på målrettet vis” indebærer en form for 

betaling og aftale mellem erhvervsdrivende. Dette vil gøre definitionen klarere.  
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Derudover opstår der yderligere tvivl om udtrykket ”på målrettet vis”, når det omhandler online 

reklamer/annoncer. Justitsministeriet antager, at en given erhvervsdrivende, der sælger rejse-

ydelser online, har stor indflydelse på, hvilke annoncer, som vises på den pågældende hjemme-

side (side 153). I Dansk Erhverv er vi ikke enige i denne antagelse. Flere erhvervsdrivende sælger 

annonceplads på deres egen hjemmeside, uden at have fuld kontrol over indholdet, hvilket ek-

sempelvis er tilfældet, hvis man har lavet en generisk aftale med et online bureau, der har fået frie 

hænder til at finde annoncører. Det betyder også, at den erhvervsdrivende, som ejer hjemmesi-

den, ikke i dette tilfælde kan målrette andre erhvervsdrivendes annoncer, så de passer sammen 

med den rejseydelse som den erhvervsdrivendes hjemmeside netop har formidlet. 

 

Til forklaring og præcisering af ovenstående kan nævnes følgende tænkte eksempler på annonce-

aftaler (ikke udtømmende), hvoraf nogle falder under beskrivelsen målrettet formidling, hvor-

imod andre er i en gråzone, og nogle falder helt udenfor: 

 

- En erhvervsdrivende med en hjemmeside, der formidler overnatninger på et hotel/re-

sort/hotellejligheder i Frankrig, laver en specifik aftale med et eller flere luftfartsselskaber 

– her er der efter Dansk Erhvervs opfattelse tale om målrettet formidling. 

 

- Den erhvervsdrivende laver en aftale for et område af hjemmesiden, der afsættes til rekla-

mer/annoncer indenfor en særlig kategori (eksempelvis rejser og livsstil). Den erhvervs-

drivende anvender et online bureau, som sælger annoncerne på hjemmesiden indenfor 

kategorien – Dansk Erhverv anser dette som en gråzone ift. målrettet formidling. Den er-

hvervsdrivende må antages at vide, at der med den valgte kategori kan forekomme annon-

cer, som har en karakter, der knytter dem tæt til den rejseydelse, som hjemmesiden for-

midler. Det vil sige, at der kan opstå målrettet formidling. 

 

- Den erhvervsdrivende laver en aftale for et område af hjemmesiden, der afsættes til rekla-

mer/annoncer uden at specificere en særlig kategori for annoncerne. Den erhvervsdri-

vende anvender et online bureau, som frit kan sælge annoncer på hjemmesiden - Dansk 

Erhverv mener ikke, at man i dette tilfælde kan tale om målrettet formidling, da den er-

hvervsdrivende ikke har lavet en aftale vedrørende annoncerne.  

 

Dette er blot tre tænkte eksempler for online problemstillinger. Der vil også være off-line pro-

blemstillinger eksempelvis fysiske reklamer og tidsskrifter med mulig forbindelse til andre rejse-

ydelser, hvor der på samme måde er behov for større afklaring via eksemplificeringer og uddyb-

ninger.  

 

§ 5 

I denne paragraf defineres rejseydelser, og §5. d) beskriver enhver anden turistydelse. Denne type 

inkluderer bl.a. turistrabatkort, som nævnes i bemærkningerne til lovforslaget (side 42). Et turist-

rabatkort indeholder ofte både transportelementer og adgang til attraktioner, forlystelser museer 
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mv. Dansk Erhverv antager ikke, at et turistrabatkort kan opfattes, som en pakkerejse i sig selv. I 

sagens natur er et turistrabatkort ikke en rejse, men en ydelse, som man køber, når man har købt 

en rejse (dvs. transport og overnatning) til en destination. Det vil derfor ikke give mening, at man 

kan opfatte et turistrabatkort som en pakkerejse til trods for, at et turistrabatkort ofte både inde-

holder transportelementer og andre turistydelser. Dette bør præciseres i bemærkningerne.  

 

Endvidere præciseres i bemærkningerne, at §5 d) er en rejseydelse, som enhver anden turist-

ydelse, der ikke er en uløselig del af en rejseydelse som defineret i litra a-c, dvs. passagerbefor-

dring, indkvartering eller udlejning af biler, andre motorkøretøjer eller store motorcykler. Som 

eksempel nævnes at adgang til swimmingpool, sauna, spa eller motionsrum, som er inkluderet for 

hotelgæster, ikke bør betragtes som en rejseydelse i sig selv. Dansk Erhverv opfordrer til, at man 

også inkluderer feriecentre under dette afsnit i bemærkningerne. Et feriecenter tilbyder ofte facili-

teter som motionsrum, spa, swimmingpool, badeland, aktivitetsrum mv., og disse faciliteter er i 

gæsternes øjne en uløselig del af deres ophold på et feriecenter. Ofte vælges denne overnatnings-

form netop fordi den inkluderer en lang række faciliteter. Et ophold på et feriecenter kan ikke ad-

skilles i indkvartering og andre rejseydelser, men skal ses som et samlet hele, og må ikke opfattes 

som en pakkerejse i sig selv. Dette bør fremgå af bemærkningerne, så der ikke opstår usikkerhed 

herom.  

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af høringssvaret.  

Med venlig hilsen 

Susanne Nordenbæk 

Chef for Turisme og Oplevelsesøkonomi 

Dansk Erhverv 

 

 

 

 


