
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-775  
 

afsagt den 30. oktober 2020 
 

****************************** 
 
KLAGER [Klager]    (2 personer) 
 [Adresse] 
 [By1] 
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Playa del Ingles, Gran Canaria. 9.2.-23.2.2020.  
 Faktisk hjemkomst 25.2.2020. 
 
PRIS I alt 20.494 kr. (inkl. indtjekket bagage) 
 
KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende og forsinket hjemrejse. Utilfredsstillende 

service fra rejsearrangøren. 
 
KRAV ”Kompensation for alle ulemper samt erstatning for [medrej-

sendes] tabte arbejdsfortjeneste kr. 2.005,05.” 
 
 Rejsearrangøren har tilbagebetalt 398 kr. til klageren for mad 

ombord på flyet, som ikke er omfattet af klagesagen. 
 
KLAGEGEBYR 16. april 2020 
 
SAGEN FULDT OPLYST 18. september 2020 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 1.200 kr. til 
klageren [Klager] samt renter fra den 16. april 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 %. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
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Sagsfremstilling 
 
Klageren købte den 15. juni 2019 på rejsearrangørens hjemmeside en rejse til Playa del Ing-
les, Gran Canaria, for to personer for perioden fra søndag den 9. februar til søndag den 23. fe-
bruar 2020 med indkvartering i dobbeltværelse med balkon eller terrasse på hotel Riu Don 
Miguel. Med halvpension. 
 
 
Klageren gør gældende, at hjemrejsen fra rejsemålet, pga. en sandstorm, var utilfredsstillende, 
da klageren ikke blev opdateret om situationen af guiderne i lufthavnen på Gran Canaria eller 
undervejs på hjemrejsen, at klageren ikke blev kørt til et hotel, da det stod klart at flyet ikke 
ville afgå fra Gran Canaria, hvilket medførte at klageren i stedet måtte overnatte i lufthavnen. 
 
Klageren gør endvidere gældende, at det var utilfredsstillende, at flyet dagen efter først afgik 
fra Gran Canaria kl. 17.15, da det skulle hente passagerer i Malaga, hvilket medførte at de 
skulle mellemlande i Lissabon på hjemrejsen, og at klageren, pga. besætningens hviletid, 
måtte indkvarteres på hotel i Lissabon, hvor de ankom midt om natten, samt at de skulle tid-
ligt i lufthavnen morgenen efter på trods af flyafgang kl. 13.45. 
 
 
Af ”Billet/Faktura” vedhæftet rejsearrangørens mail af 15. juni 2019 – ”Her er din bekræf-
telse” – til klageren fremgår bl.a.: 
 

”… 
Afrejse Fra…  Ankomst… 
… 
23.02.2020 kl 13.40  Gran Canaria…  23.02.2020 kl 19.55  København 
…” 
 

I sms af 23. februar 2020, kl. 17.24, til klageren anfører rejsearrangøren bl.a.: 
 

”… 
Grundet det ekstreme vejr er lufthavnen blevet lukket og flyene har desværre ikke mulig-
hed for at lette. Vi holder nøje øje med situationen og muligheden for senere afgang. Vi 
beder jer derfor om at blive i lufthavnen og afvente mere information fra os omkring kl 
19. 
…” 

 
I sms af 23. februar 2020, kl. 21.08, til klageren anfører rejsearrangøren endvidere: 
 

”… 
Hej. Vi har desværre ikke nogen information omkring en ny afgangstid for jeres fly 
JTG[…]. Vi vil informere jer ligeså snart vi har en opdatering. I mellemtiden, så vil i 
kunne modtage værdikuponer til mad og drikkevare i lufthavnen. 
…” 

 
I sms 23. februar 2020, kl. 21.40, til klageren anfører rejsearrangøren yderligere: 
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”… 
Hej. Der vil desværre ikke være nogen afgange i dag, og vi har ikke haft mulighed for at 
skaffe noget hotel til jer. I har mulighed for at finde hotel på egen hånd eller blive i luft-
havnen. Hvis i finder et hotel, så gem kvitteringen og kontakt reklamation med det. 
…” 

 
I sms af 24. februar 2020, kl. 8.19, til klageren anfører rejsearrangøren yderligere: 
 

”… 
Din hjemrejse med Jet Time JTG[…] fra Gran Canaria til København har en ny beregnet 
afgangstid kl. 14.00 i dag d. 24 februar. 
…” 

 
I sms af 24. februar 2020, kl. 17.23, til klageren anfører rejsearrangøren yderligere: 
 

”… 
Angående din rejse med fly JTG[…] til København. Vi har en ny estimeret afgangstid kl. 
17:00, og flyet vil have en landing i Lissabon lufthavn, hvor den fortsætter til København 
igen kl. 22:15 og ankommer til Københavns lufthavn kl. 01:45. Du vil modtage madbil-
letter i Lissabon lufthavn. Vi beklager den forsinkelse, som dette har forårsaget. 
…” 

 
I sms af 25. februar 2020, kl. 01.00, til klageren anfører rejsearrangøren yderligere: 
 

”… 
Hej! Din rejse fra LIS til CPH med JTG[…] er desværre forsinket grundet Lissabons 
Lufthavn som i øjeblikket er lukket. Ny afrejsetid er beregnet til d. 25/2 kl. 11.00. Hand-
ling agenterne i lufthavnen vil hjælpe med at arrangere hoteller for natten. Vi beklager 
forsinkelsen og ulejlighederne som dette medfører. 
…” 

 
I sms af 25. februar 2020, kl. 9.55, til klageren anfører rejsearrangøren endelig: 
 

”… 
Hej, din rejse fra Lissabon til København med JTG[…] i dag Tirsdag den 25.02 er des-
værre forsinket. Ny afrejsetid er beregnet til kl. 12.00. Vær opmærksom på, at den sene-
relagte afgangstid ikke påvirker indcheckningsskrankernes åbningstider. Vi beklager for-
sinkelsen men håber, at du får en behagelig rejse. 
…” 

 
Af artikel ”Sandstorm Wreaks Havoc in Canary Islands” dateret den 24. februar 2020 i The 
New York Times fremgår bl.a.: 
 

“… 
MADRID — Winds from the Sahara continued to send streams of sand drifting over the 
Canary Islands on Monday, creating chaos as the swirling sands forced planes to be 
grounded, disrupted traffic and exacerbated wildfires. 
… 
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On Sunday, 754 fligths were canceledÁngel Víctor Torres, the regional president of the 
islands, a Spanish archipelago, told Spanish national television that it was the worst such 
storm to hit the islands in 40 years. He described its arrival as “a nightmare weekend.” 
… 
Primary schools remained closed on Monday, with the authorities also advising residents 
to keep their windows shut and stay indoors, particularly people with respiratory prob-
lems. 
The weather phenomenon, known as a calima, occurs when a burst of dusty, warm wind 
forms during sand storms in the Sahara and then crosses over from the African desert. 
The Canary Islands are in the Atlantic off the western coast of Morocco. 
The weekend arrival of the calima brought wind speeds of more than 80 miles per hour to 
many parts of the archipelago and shrouded cars and buildings in red sand dust. In the 
smaller island of La Palma, fierce winds tore down lamp posts, palm trees and a wall 
along a main road, burying parked cars in debris. 
The sandstorm reduced visibility so heavily in some places that many roads were closed, 
and drivers who did venture out crawled nearly to a halt as they struggled to see. 
Manuel Campos, a 71-year-old entrepreneur who lives in Las Palmas, the capital of Gran 
Canaria, said by telephone that he had canceled a planned weekend beach outing and 
stayed in his house, in line with the authorities’ recommendation to avoid being outdoors. 
“I’m old enough to know all about the calima, but I don’t recall it that strong,” he said. 
“Everything just turned red.” 
… 
While some tourists told British news outlets that they had faced surreal weather in the 
Canary Islands, comparing it to an apocalypse, locals said it was not a major natural dis-
aster. “There’s less visibility on the street, but nothing that stops normal life,” said Santi-
ago Ceballos, a resident of Gran Canaria. 
Canary islanders are familiar with the orange hue provoked by a calima, but it is rarely 
felt with such intensity. Local newspapers compared the weekend chaos to that of Janu-
ary 2002, when another calima also forced the temporary closing of the airports. 
…” 
 

 
Klageren har nærmere begrundet sin klage i rejsearrangørens elektroniske klageformular den 
3. marts 2020 og gør yderligere gældende: 
 

”…  
Vi klager over: 
- At vi søndag d. 23/2 2020 i lufthavnen på Gran Canaria ikke fik informationer fra [Rej-
searrangøren] vedrørende hvorvidt vi kom til at flyve denne dag før ca. kl. 21:00, idet 
først på dette tidspunkt dukkede de skandinaviske [Rejsearrangøren]-guider op i afgangs-
hallen, hvilket eksempelvis de britiske [Rejsearrangøren]-guider gjorde allerede om efter-
middagen. 
-At vi ikke blev kørt til et hotel for at overnatte, da det stod klart, at flyet ikke ville afgå. 
Det skal i den forbindelse påpeges, at langt hovedparten af de strandede passagerer i luft-
havnen i løbet af aftenen blev transporteret ud af lufthavnen til hoteller - inklusive de bri-
tiske [Rejsearrangør] gæster. 
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- At vi derfor måtte overnatte i lufthavnen på hårde, smalle bænke uden tæpper i en afkø-
let hal, hvor der flere gange i timen meget højlydt kom automatiske irrelevante beskeder 
vedrørende rygning etc. 
- At det fly, som skulle flyve os til København først skulle til Malaga for at hente passa-
gerer, der skulle flyves til Gran Canaria. Imidlertid blev flyet fra Malaga forsinket, hvor-
for vi først kunne flyve fra Gran Canaria kl. 17:15. 
- At forsinkelsen fra Malaga indebar, at vores fly kun kunne flyve til Lissabon grundet 
hviletid for besætningen. 
- At vi først, da lugen i flyet var lukket, fik besked om mellemlanding i Lissabon. 
- At vi ikke efter landing i Lissabon ikke direkte blev kørt til hoteller, selv om man på 
dette tidspunkt vidste, at vi først planlagt ville ankomme til København 02:30, hvorefter 
der i praksis ville gå ca. en time, før man fik sine kufferter. Kl. ville da være 03:30, og en 
nats søvn var hermed umuliggjort - den anden i træk. 
- At vi ved gaten i Lissabon af stewarddessen fra Jettime blev kostet afsted og bedt om at 
samarbejde og presse os sammen i lufthavnsbussen, idet det var sidste bus, og man skulle 
skynde sig inden lufthavnen blev lukket. Vi havde på det tidspunkt ikke gjort andet end at 
samarbejde. 
- At vi, da flyet ikke nåede at lette, først efter venten på bus udenfor i lufthavnen, trans-
port til hotel i Lissabon og meget langsommelig indtjekning først kunne lægge os til at 
sove 03:15. 
- At vi kun fik få timers søvn, da vi om morgenen skulle afsted til lufthavnen - selvom det 
viste sig at flyafgangen først var kl. 13:45. 
- … 
- At [medrejsende] havde tabt arbejdsfortjeneste d. 25/2 grundet den sene hjemkomst 
… 
I lufthavnen sagde guiderne, at vi selv kunne finde et hotel på øen, hvilket nok blive me-
get svært. 
Vi fik løbende spisebilletter i lufthavnen på Gran Canaria og i Lissabon. 
Vi ønsker økonomisk kompensation for alle de ulemper, som skyldes [Rejsearrangøren] 
dårlige planlægning og mangelfulde information. 
…” 

 
Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 1. og 24. maj 2020 til Ankenævnet. 
 
 
Klageren kræver ”Kompensation for alle ulemper samt erstatning for [medrejsendes] tabte ar-
bejdsfortjeneste kr. 2.005,05.” 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 9. marts 2020 til klageren bl.a. gældende: 
 

”…  
[Rejsearrangøren] er naturligvis kede af den forsinkelse, der opstod pa hjemrejse. Vi for-
står fuldt ud, at det er ubelejligt når en forsinkelse opstår, og at det ikke er den bedste 
måde at slutte ferien på.  
Det er beklageligt at høre, at I i forbindelse med forsinkelsen, har fundet vores serviceni-
veau mangelfuldt. Dette er taget til efterretning.  
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Forsinkelsen skyldes dårlige vejrforhold i form af en sandstorm på Gran Canaria. Dette 
medførte at rigtig mange fly og passagerer til og fra kanarieøerne var berørte af forsinkel-
ser. En sådan forsinkelse grundet vejrmæssige forhold, er desværre udenfor [Rejsearran-
gøren] og flyselskabernes kontrol.  
Som skrevet i den udsendte mail, dækker vi velbegrundede samt rimelige udlæg til 
mad/drikke/hotel der har været, under det forlængede ophold på rejsemålet. Dette skal 
fremsendes i form af vedhæftede kvitteringer/dokumentation for div. udlæg. [Rejsearran-
gøren] dækker ingen omkostninger efter hjemkomst (parkering, tabt arbejdsfortjeneste, 
hundepension mm). Venligst fremsend kvitteringer for de udlæg I har haft, så vi kan fær-
digbehandle jeres sag samt reg- og kontonummer. 
Derudover gives der ikke yderligere erstatning i forbindelse med forsinkelsen. Har I an-
dre erstatningskrav efter hjemkomsten, henviser vi til egen forsikring. 
…” 

 
I mail af 18. maj 2020 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”…  
Vi har fuld forståelse for klagers gener i forbindelse med den usædvanligt lange og ud-
mattende hjemrejse fra Gran Canaria den 23. februar 2020. Men da der var tale om helt 
ekstraordinære vejrforhold på Kanarieøerne i perioden fra 22-24. februar 2020, ser [Rej-
searrangøren] sig desværre ikke i stand til at tilbyde kompensation eller erstatning til kla-
ger i forbindelse hermed jf. pkt. 5.1 i [Rejsearrangørens] rejsevilkår, vedlagt som BILAG 
[…]. 
Klager har selv vedlagt artikler i sagen, som beskriver dette usædvanlige og meget vold-
somme fænomen, som lammede al flytrafik. [Rejsearrangøren] henviser til vedhæftede 
BILAG […] fra New York Times Feb24 2020, hvoraf det fremgår, at til og med søndag 
den 23. februar var 745 fly blevet annulleret og 84 fly omdirigeret. Det fremgår også, at 
hotelsituationen som følge heraf ikke kunne følge med, og at der var andre selskaber, som 
også var nødsaget til at bede passagererne forsøge at finde hotelløsning på egen hånd. 
Klager skulle rejse hjem med JTG[…] den 23. februar 2020 kl. 13:40 lokal tid fra Gran 
Canaria.  
Flyet JTG[…] København – Gran Canaria, som skulle hente klager hjem, fik tilladelse til 
at lette fra København mod Gran Canaria som planlagt den 23. februar 2020 kl. 08:20. Da 
flyet imidlertid lige havde forladt spansk fastland og var på vej ud over Atlanten, blev det 
omdirigeret til Malaga Lufthavn. 
Da det var uvist, hvornår flyet kunne fortsætte mod Gran Canaria, blev alle ombord sat af 
i Malaga, og flyet returnerede til København. Af denne årsag gik der noget tid, inden der 
blev givet besked til alle passagerer på JTG[…] i lufthavnen på Gran Canaria, idet mange 
faktorer fortsat var uvisse, og idet man arbejdede på forskellige scenarier i løbet af dagen 
den 23. februar. Som følge heraf fik passagererne på JTG[…] forholdsvis sen besked i 
forhold til andre ventende passagerer i Gran Canarias lufthavn. 
Det lykkedes at finde hoteller til de fleste, men da der først var en afklaring omkring 
JTG[…]/[…] hen på aftenen den 23., var det stort set umuligt at finde hoteller, som 
kunne tilbyde et større antal værelser. Hotelsituationen blev ikke bedre af, at der i perio-
den medio februar – primo marts er tradition for store karnevals på Gran Canaria. 
Derfor opfordrede [Rejsearrangøren] passagererne på JTG[…] til selv at finde et hotelvæ-
relse, som man efterfølgende naturligvis ville refundere udgiften til. 
… 
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Klager er løbende blevet orienteret om situationen per SMS. Den fulde SMS historik ved-
hæftes som BILAG […], hvor den relevante tekst er markeret med gul. 
Jettime fik desværre aldrig landingstilladelse på Gran Canaria senere på dagen den 23. 
februar, hvorfor man leasede et ekstra fly fra Euro Atlantic til først at hente de strandede 
passagerer i Malaga den 24. februar og flyve dem videre til Gran Canaria for herefter at 
flyve passagererne på JTG[…] retur til København. 
Da der som følge af den lange periode med henholdsvis afgangs- og landingsstop i luft-
havnen på Gran Canaria, fortsat var lange ventetider på at få lov til at lande på Gran Ca-
naria den 24. februar, blev flyet forsinket fra Malaga - Gran Canaria. Dette betød, at kabi-
nepersonalet ombord ikke havde tilstrækkeligt med tilladte flyvetimer tilbage til stræk-
ningen direkte Gran Canaria – København. 
Som konsekvens heraf besluttede man, at flyet skulle mellemlande i Lissabon, hvor der 
ville holde et nyt flyt fra Jettime med helt ny besætning klar. Planen var naturligvis, at det 
nye fly skulle afgå fra Lissabon hurtigst muligt efter landing, men på grund af meget 
langsom handling af flyet i Lissabon Lufthavn samt lang ventetid på påfyldning af 
brændstof – og da der samtidig foregik banereparation, som betød at lufthavnen lukkede 
tidligere end normalt – nåede det nye fly ikke afsted samme dag. Kaptajnen på Jettime 
flyet gjorde alt, hvad der stod i hans magt for at få flyet afsted den aften og gik efterføl-
gende personligt ud i midtergangen af flyet og orienterede alle passagerer om den meget 
beklagelige situation set i lyset af flyforsinkelsens tidligere omstændigheder. 
Alle passagerer blev kørt på hotel i Lissabon, og flyet afgik næste dag den 25. februar 
2020 kl. 12:40 lokal tid med landing i København kl. 16:05 lokal dansk tid. 
[Rejsearrangøren] har som nævnt fuld forståelse for, at det har været en meget lang og 
opslidende hjemrejse, men som ovenstående forklaring viser, har Jettime og [Rejsearran-
gøren] gjort alt de kunne for at håndtere situationen så godt som muligt - men desværre 
med forhindringer og uheld undervejs uden for deres kontrol. 
Som følge heraf og da forsinkelsen oprindelig skyldtes helt ekstraordinære vejrforhold 
uden for [Rejsearrangøren]’s og Jettimes kontrol, ser [Rejsearrangøren] sig ikke i stand til 
at yde klager kompensation eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i denne sag. 
Vi har refunderet passagererne alle deres udgifter under forsinkelsen til mad/drikke/hotel, 
hvilket klager også er blevet tilbudt. Men som han selv nævner, fik han udleveret spise 
kuponer og alt betalt på hotellet i Lissabon. 
…” 

 
 
Ankenævnets afgørelse 
 
Det er ubestridt, at klageren søndag den 23. februar 2020 skulle flyve fra Gran Canaria kl. 
13.40 med ankomst til Københavns lufthavn kl. 19.55, og at hjemrejsen, pga. sandstorm, blev 
udskudt på ubestemt tid. Klageren blev først oplyst om aflysningen sent om aftenen, hvorfor 
klageren måtte overnatte i lufthavnen.  
 
Det er endvidere ubestridt, at klageren dagen efter – mandag den 24. februar 2020 – blev op-
lyst om afgang samme dag kl. 14. Flyet afgik imidlertid først kl. 17, og landede, pga. kabine-
personalets hviletid, i Lissabon, hvor klageren skiftede fly, hvilket blev forsinket og efterføl-
gende aflyst, hvorefter klageren blev indkvarteret på et hotel kl. 3 om natten. Tirsdag den 25. 
februar 2020 fløj klageren fra Lissabon med ankomst til Danmark ca. kl. 16 – en forsinkelse 
på ca. 44 timer. 
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På denne baggrund, og henset til den strabadserende hjemrejse, hvor klageren måtte overnatte 
i lufthavnen på Gran Canaria og mellemlande i Lissabon, finder Ankenævnet, at rejsen har 
været behæftet med mangler, der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris. 
 
Nedslaget fastsættes efter en samlet vurdering skønsmæssigt til i alt 1.200 kr. 
 
Ifølge § 28, stk. 1, nr. 3, i samme lov er rejsearrangøren ikke erstatningsansvarlig over for den 
rejsende, såfremt manglen skyldes uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. 
 
Da rejsearrangøren har godtgjort, at der med de vejrmæssige forhold på afrejsedagen forelå et 
tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som er omfattet af lovens § 28, 
stk. 1, nr. 3, er rejsearrangøren ikke erstatningsansvarlig for klagerens økonomiske tab som 
følge heraf. Ankenævnet kan derfor ikke imødekomme klagerens krav om erstatning for tabt 
arbejdsfortjeneste. 
 
Ankenævnet finder endelig, at klageren ikke har godtgjort, at servicen fra rejsearrangøren un-
der forsinkelsen var utilfredsstillende. 
 
Da klageren i forhold til det fremsatte krav ikke har fået medhold, tilbagebetales gebyret på 
275 kr. ikke, ligesom rejsearrangøren ikke pålægges sagsomkostninger. 
 
Som følge heraf  
 

b e s t e m m e s: 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 1.200 kr. til 
klageren [Klager] samt renter fra den 16. april 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 %. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
 
 
 


