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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen  

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby  

Att: Tina Madsen 

 

EAN-nr. 5798000018006 

 

 

21. juli 2017 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af rejsegarantifondslo-

ven  

Dansk Erhverv har modtaget Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens høring af 10. juli 2017 vedrø-

rende lovforslag om ændring af rejsegarantifondsloven.  

 

Den reviderede lov om rejsegarantifonden skal ses i sammenhæng med den kommende lov om 

pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.  

 

Generelle bemærkninger 

 

Dansk Erhverv er overordnet positiv overfor forslaget, da det er tiltrængt med en revision af lo-

ven, som, siden den oprindeligt blev vedtaget, løbende er blevet ændret igennem mindre lovæn-

dringer og i høj grad ved Rejsegarantifondens egen praksis, fx med inklusionen af ”pakkerejselig-

nende ydelser”. Det giver derfor god mening, at der nu kommer en mere gennemgribende lovæn-

dring, som følger den kommende lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.  

 

Hvad angår lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer ser Dansk Erhverv det som 

en fordel for dansk erhvervsliv, at lovgivningen udspringer af et totalharmoniseringsdirektiv for 

EU/EØS. Det giver mere lige konkurrencevilkår for de danske virksomheder. Det er også positivt, 

at direktivet omfatter rejseudbydere fra tredjelande omfattes af loven, så man ikke længere kan 

placere sin virksomhed lige udenfor EØS, for derved at undgå, at skulle stille garanti eller være 

del af en forsikringsordning.  

 

Dansk Erhverv ser det endvidere som en klar fordel, at der nu kommer en gensidig anerkendelse 

landene imellem af registrering i en rejsegarantifond eller som del af forsikringsordning, da det 

vil lette de administrative byrder for virksomhederne, og samtidig medføre en stor besparelse for 

de virksomheder, som er etableret i flere lande.  
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Dansk Erhverv bifalder, at der laves en nu struktur og trinsats for de mindre udbydere, der ikke 

har en høj omsætning. Disse udbydere repræsenterer alt andet lige også en mindre økonomisk ri-

siko for Rejsegarantifonden, hvorfor det er helt korrekt, at de ikke skal stille så høje garantier, 

som det har været tilfældet tidligere. Det vil forbedre mulighederne for de nuværende mindre bu-

reauer og gøre det mere attraktivt for nye udbydere at starte op. 

 

Dansk Erhverv bakker op om, at Rejsegarantifondsloven alene vedrører konkursbeskyttelse af 

pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, således at det ikke udvides til andre områder, 

men i stedet fokuserer på det primære formål, at beskytte folk der køber pakkerejser og sammen-

satte rejsearrangementer. 

 

Specifikke bemærkninger 

 

§2 c. stk. 1 litra d 

  

Under definition af rejseydelse giver litra d rum for en meget subjektiv og omfattende fortolkning, 

hvilket må formodes ikke er hensigten med lovgivningen. Som det mindste forventer vi, at det be-

ror på et væsentlighedskriterie, som i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, 

hvor ydelsens værdi skal være mere end 25 pct. af den samlede værdi eller at ydelsen uomtviste-

ligt er hovedformålet med rejsen. Vi opfordrer til, at man følger definitionen fra love om pakkerej-

ser og sammensatte rejsearrangementer og i øvrigt anvender denne vidtgående beføjelse med for-

sigtighed.  

 

§20 stk. 3 

 

Hvad angår rejseudbydere, der er etableret uden for EØS-området, men som er registreringsplig-

tige og skal stille garanti i overensstemmelse med reglerne i denne lov, så er det uklart, om de kan 

nøjes med at registrere sig i ét land i EØS-området eller de skal registrere sig i alle lande, hvor de 

retter deres virksomhed imod. Endvidere er vi skeptiske overfor, om det er nok, at Rejsegaranti-

fonden kan ”name and shame” disse virksomheder, eller de skal have udvidede beføjelser for at 

komme efter dem for at sikre lige konkurrence mellem EØS eller ikke EØS-virksomheder.  

 

 

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

Med venlig hilsen 
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Christoffer Greenfort 

Chefkonsulent 

 

 


