
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-479  
 

afsagt den 1. juli 2020 
 

****************************** 
 
KLAGER [Klager]    (2 personer) 
  
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Skirejse. Canazei, Italien. 1.2.-8.2.2020. 
 
PRIS I alt 17.955 kr. (inkl. liftkort og skitransport) 
 
KLAGEN ANGÅR Forsinket bagage på udrejsen pga. strejke og manglende in-

formation herom før afrejse. Utilfredsstillende service fra rej-
searrangøren på rejsemålet. 

 
KRAV Yderligere kompensation på 2.924 kr. svarende til ”33,3 % af 

rejsens pris, minus 2 personer 2 dages hotelophold a 67 EU 
pr. dag = 3.924 kr.” 

 Rejsearrangøren har inden ankenævnsbehandlingen udbetalt 
en kompensation til klageren på 1.000 kr. 

 
KLAGEGEBYR 23. marts 2020 
 
SAGEN FULDT OPLYST 6. maj 2020 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 2.600 kr. til 
klageren [Klager] samt renter fra den 23. marts 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 [Rejsearrangøren] 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. november 2019 på rejsearrangørens hjemmeside en skirejse til Cana-
zei, Italien, for to personer for perioden fra lørdag den 1. februar til lørdag den 8. februar 2020 
med indkvartering i dobbeltværelse med balkon på Hotel Albergo Denise. Med halvpension, 
seks dages liftkort og transport af ski. 
 
Bagagen – bortset fra klagerens ski der kom med flyet på udrejsen - ankom til rejsemålet om 
aftenen dag 3 – mandag den 3. februar 2020.  
 
 
Klageren gør i klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gældende, at rejsearrangementet var 
utilfredsstillende navnlig pga. ”1. Manglende indsats fra [Rejsearrangøren] for at afværge ba-
gagemangel, ved at oplyse inden afrejsen om problemer. Få passagerer havde skaffet informa-
tion og kunne derfor medtage skitøj, støvler mm. som håndbagage i flyet. 
2. To dage ud af seks (33,3 %) af rejse formålet - at løbe på ski - er gået tabt. Vores bagage 
ankom mandag aften, efter mange fejlagtige oplysninger på sms og mail fra [Rejsearrangøren] 
og guider på stedet. 
3. I vores venten af uvis længde måtte skaffes diverse personlige fornødenheder til hygiejne 
og lignende.” 
 
 
I mail af 5. februar 2020 til klageren anfører rejsearrangøren bl.a.: 
 

”… 
Vi er virkelig glade for, at I nu ENDELIG har fået jeres bagage. Bagageforsinkelsen skyl-
des en ulovlig strejke af bagagepersonalet i firmaet Menzies, der håndterer bagagen på 
Norwegians fly. Hverken fredag eller lørdag morgen, fik vi nogen information om, at je-
res bagage ikke ville komme med flyet. Vi havde den information, hvor kun bagage der 
kom hjem til Kastrup, ville blive berørt. 
Siden lørdag formiddag, hvor vi får beskeden om, at jeres bagage ikke var med flyet, har 
den manglende bagage været 100% i vores fokus. Vi har haft 2 transportansvarlige lør-
dag, søndag og mandag samt en guide i CPH hele lørdag til hele tiden at presse Norwe-
gian til at prioritere netop vores bagage, da vi jo desværre ikke var det eneste fly der var 
påvirket. 5.000 stk. bagage blev efterladt, efter den uautoriserede strejke som de ikke 
havde ressourcer til at håndtere og som vi ikke kan komme til, så snart det er tjekket ind. 
Vi har kontinuerligt presset Norwegian både på mail og telefon, samt kontaktet alle dem 
vi kunne få til at hjælpe os, dette gælder også topledelsen i Norwegian, for at få jeres kuf-
ferter ned til Jer. Sent søndag aften, lykkedes det endeligt at få jeres bagage på et fly til 
Oslo og der fra videre til München. Fra München blev jeres bagage kørt med fragtmand 
ud til jeres destination, hvorfra vores guider har fordelt bagagen ud til jer. 
Ulempegodtgørelse 
I ulempegodtgørelse udbetaler vi 250 DKK pr. dag pr. person, I har manglet bagagen.  
…” 
 

 
Klageren har på rejsemålet nærmere begrundet sin klage i mail af 5. februar 2020 til den ind-
klagede rejsearrangør og gør yderligere gældende: 
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”…  
Jeg har læst din mail om vores manglende bagage fra lørdag eftermiddag til mandag af-
ten. Til din orientering fik vi udleveret vores ski ved ankomst i Verona, men ellers ingen 
information om vores manglende bagage. Efterfølgende har jeg ved konstante spørgsmål 
her til jeres guider og til [Rejsearrangøren] prøvet at få viden og indsigt i hvem der havde 
relevant information og hvornår vi kunne få bagagen i hænde.  
Mandag eftermiddag kom først et usikkert bud om en bagage leverance fra München, 
mens guiderne mente fra Salzburg. Ved et simpelt kig på Norwegians ‐ CPH flysteder 
kunne let udledes at det næppe kunne være korrekt. Turen over Oslo var åbenbart løsnin-
gen. Mandag aften modtog vi vores bagage.  
Af gode råd fra [Rejsearrangøren] var at søge erstatning igennem vores rejseforsikring. 
Det blev gjort og afvist grundet force majeure. Her står vi så nu med en mangelfuld og 
fejlbehæftet indsats fra [Rejsearrangøren], personligt ubehag ved manglende hygiejne ar-
tikler, tvivl om nødvendige skitøj indkøb/ leje af udstyr. Dertil 2 dages manglende skiløb, 
dvs. 33% af rejsens og feriens formål.  
…” 

 
I mail af 26. februar 2020 til rejsearrangøren anfører klageren bl.a.: 
 

”… 
Vi har ingen kvitteringer på toiletgrej og trusser mm. 
…” 

 
I mail af 28. marts 2020 til Ankenævnet anfører klageren endvidere: 
 

”… 
Jeg kan af det til mig fremsendte vise at [Rejsearrangøren] godt vidste at der var strejke i 
CPH, men mente at det kun var for indkomne Norwegian fly. Dette kunne [Rejsearrangø-
ren] have skaffet sig sikker viden om hvis der havde været nogle af deres folk til stede i 
CPH, men det var der ikke. Nogle medpassagerer havde om-pakket deres bagage så de 
medbragte støvler og skitøj som håndbagage. Disse personer oplyste på min forespørgsel 
at de havde fået nyheden over lokalradioen eller ved forespørgsel i CPH. [Rejsearrangø-
ren] var inaktiv, ikke tilstede og totalt fraværende. 
…” 

 
Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 6., 21. februar, 2. marts 2020 til rejsear-
rangøren og mails af 22. og 29. april 2020 til Ankenævnet. 
 
 
Rejsearrangøren har inden ankenævnsbehandlingen udbetalt en kompensation til klageren på 
1.000 kr., men klageren stiller sig ikke tilfreds hermed. 
 
Klageren kræver yderligere kompensation på 2.924 kr. svarende til ”33,3 % af rejsens pris, 
minus 2 personer 2 dages hotelophold a 67 EU pr. dag = 3.924 kr.” 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 6. februar 2020 til klageren bl.a. gældende: 
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”…  
Jeg beklager du føler, at vi ikke gjorde nok for at få din bagage hurtigere frem. Jeg kan 
forsikre dig om, dette ikke er sandt. Søndag eftermiddag, får du pr. mail, først besked om, 
at nu er bagagen sendt til München. Vi var dog stadig usikre på, hvornår bagagen præcis 
ville ramme Canazei. Det at du ikke får noget konkret information før søndag eftermid-
dag, betyder ikke at jeres bagage + alle andres manglende bagage, IKKE har været i vo-
res 100% fokus. Som nævnt i nedenstående mail havde vi 2 mand, der brugte alle døgnets 
24 timer på at presse Norwegian med kontinuerligt telefonopkald, mails. Vi kom løs-
ningsforslag, vi råbte og vi har truet Norwegian med vores fremtidig samarbejde. Først 
søndag eftermiddag, kort tid før du får informationen, får vi noget konkret information fra 
Norwegian. I situationer som denne, er vores eneste mulighed at blive ved med at presse 
Norwegian, vi kan ikke gøre andet. Selvom vi fx gerne ville gå ind i lufthavnen og hente 
jeres bagage, så er dette desværre ikke en mulighed vi har.   
Det var en ulovlig strejke og ikke en varslet strejke, hverken os eller Norwegian, havde 
derfor mulighed for at forberede os på dette. Derfor kommer vi frem til en ulempegodtgø-
relse på 250 kr. pr. dag i manglende bagage, pr. person.   
…” 

 
I mail af 26. februar 2020 til klageren gør rejsearrangøren endvidere gældende: 
 

”… 
Så er der afklaring på sagen. 
Hvis du vil sende kvitteringer på de udgifter i har haft i forbindelse med bagageforsinkel-
sen så dækker vi de fornødne udgifter. 
…” 

 
I mail af 28. april 2020 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”…  
Bagageforsinkelsen skyldes en ulovlig strejke blandt Menzies bagagepersonale i Køben-
havns Lufthavn, der startede fredag den 31.01.2020 og sluttede lørdag den 01.02.2020. 
Derfor får vi ingen varsling om strejken eller informationer om, hvordan strejken påvir-
kede bagagen. Den information vi havde, var derfor udelukkende det vi kunne læse i me-
dierne. 
Klagers fly lettede fra Kastrup kl. 08.40 den 01.02.2020 og check in lukkede ca. en time 
før afgang. Kl. 07.40 lørdag den 01.02.2020, står der i medierne at det er bagagen der 
kommer til Kastrup der er påvirket (Se 2 vedhæftet eksempler på artikler). Vi har en [Rej-
searrangøren]-repræsentant i lufthavnen fra kl. 06.40 lørdag den 01.02.2020 (Dette har vi 
næsten alle lørdage, gennem sæsonen), han får dog ingen information fra check in perso-
nalet, der heller ikke har pligt til at informere om bagagen kommer med flyet eller ej. 
Første gang vi får information om, at bagagen ikke er med, er da flyet lander i Verona. Vi 
har på forhånd ingen viden om, at bagagen ikke ville komme med flyet, derfor havde vi 
heller ikke mulighed for at informere vores gæster.   
…” 

 
Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mails af 6., 7. og 28. februar 2020 til 
klageren. 
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Ankenævnets afgørelse 
 
Det er ubestridt, at klagerens og den medrejsendes bagage – bortset fra ski – blev forsinket på 
udrejsen lørdag den 1. februar 2020, pga. en uvarslet strejke blandt bagagehåndteringsperso-
nalet i Københavns lufthavn, og først ankom til rejsemålet mandag den 3. februar 2020 - 2 
dage efter ankomsten til rejsemålet. 
 
Ankenævnet lægger til grund, at rejsearrangøren først blev bekendt med, at bagagen ikke var 
kommet med flyet, da det landede i Verona lufthavn. 
 
Da klageren mistede to dage på ski i perioden 2.-3. februar 2020, og først kunne stå på ski fra 
tirsdag den 4. februar 2020, finder Ankenævnet, at rejsen har været behæftet med mangler, 
der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris, hvilket rejsearrangøren – i hvert fald delvist 
– også har erkendt. 
 
Ved fastsættelsen af nedslagets størrelse har Ankenævnet lagt vægt på, at rejsens formål var at 
stå på ski, at klageren løbende fik besked fra rejsearrangøren om, at bagagen var på vej samt 
at klageren manglede personligt skiudstyr. 
 
Nedslaget fastsættes efter en samlet vurdering skønsmæssigt til i alt 3.600 kr.  
 
Herfra fratrækkes det kompensationsbeløb på 1.000 kr., som rejsearrangøren allerede har ud-
betalt. 
 
Da klageren har fået medhold, skal rejsearrangøren betale sagsomkostninger 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. 
 
Som følge heraf  

b e s t e m m e s: 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 2.600 kr. til 
klageren [Klager] samt renter fra den 23. marts 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 [Rejsearrangøren] 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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