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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Att.: tma@kfst.dk ; force@kfst.dk 

 

16. maj 2018 

Høring over udkast til bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i 

Rejsegarantifonden 

 

Dansk Erhverv har modtaget Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens høring af 19. april 2018 vedrø-

rende bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden. 

 

Bekendtgørelsen skal ses i sammenhæng med ændringen af rejsegarantifondsloven, der træder i 

kraft 1. juli 2018. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv var overordnet positiv overfor lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrange-

menter og ser det som en fordel for dansk erhvervsliv, at lovgivningen udspringer af et totalhar-

moniseringsdirektiv for EU/EØS. Det giver mere lige konkurrencevilkår for de danske virksomhe-

der. 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. 

 

Således er Dansk Erhverv også overordnet positiv overfor udkastet til bekendtgørelse om registre-

ring, garantistillelse m.v. i rejsegarantifondsloven. 

 

Bekendtgørelsen omfatter bestemmelser om registrering, betaling af gebyrer samt garantistillelse 

til nu også at omfatte erhvervsdrivende, der formidler sammensatte rejsearrangementer.  I den 

forbindelse minder Dansk Erhverv om, at det af lovens bemærkninger fremgår, at feriecentre i 

Danmark ikke omfattet af loven. 

 

Dansk Erhverv finder det positivt, at rejseudbydere der registreres første gang, i registreringsåret 

foruden registreringsgebyr alene betaler den omsætningsbestemte del af administrationsbidraget. 

Dansk Erhverv er ligeledes positiv overfor, at alle skal bidrage til formuen. 

 

Imidlertid mener Dansk Erhverv, at bestemmelserne om formueopbyggende bidrag er for bredt 

formuleret. Dansk Erhverv ser en risiko for, at de opkrævede gebyrer vil være for byrdefulde for 

især mindre virksomheder, der med ændringerne i rejsegarantifondsloven nu er omfattet af 

denne.   
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Specifikke bemærkninger 

§8 stk. 2 / §8 stk. 3 

Bestemmelserne om formueopbyggende bidrag er for bredt formuleret med risiko for at komme i 

konflikt med det generelle princip om proportionalitet. 

 

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

 

Med venlig hilsen 

Med venlig hilsen 

 
 

 

Lars Ramme Nielsen 

Chef for turisme og oplevelsesøkonomi 

lrn@danskerhverv.dk 


