
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
K E N D E L S E 

  
i sag nr. 21-256  

 
afsagt den 27. august 2021 

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

 
KLAGER [person1]     (3 personer) 
 [adresse1] 
 [by1] 
 Norge 
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Rundrejse. ”Kambodsjas høydepunkter”, Siem Reap, Cambo-

dja. 12.11.-23.11.2020. 
 
PRIS For 5 personer i alt 84.315 nok. - heraf indbetalt 30.000 nok. 
 For 3 personer i alt 51.725 nok. - heraf indbetalt 18.000 nok. 
 
KLAGEN ANGÅR Manglende tilbagebetaling af depositum ved afbestilling af 

rejsen 99 dage før afrejse pga. indrejserestriktioner til Cam-
bodja, som medførte betydeligt forhøjede omkostninger for 
klageren for at kunne foretage rejsen. 

 
KRAV Tilbagebetaling af depositum for tre personer på i alt 18.000 

nok. 
 
KLAGEGEBYR 3. marts 2021 
 
SAGEN FULDT OPLYST 21. juni 2021 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale modværdien 
i danske kroner af 10.200 nok. til klageren [person1] samt renter fra den 19. august 2020. 
Kravet forrentes med en årlig rente svarende 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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Sagsfremstilling 
 
Klagerens medrejsende - bestilleren - købte den 27. februar 2020 ved mailkorrespondance 
med rejsearrangøren en rundrejse ”Kambodsjas høydepunkter” til Siem Reap, Cambodja, for 
fem personer for perioden fra torsdag den 12. november til mandag den 23. november 2020 
med indkvartering, forplejning og udflugter i henhold til bekræftelsen. 
 
Klagesagen omhandler kun tre personer, da de to øvrige rejsedeltagere – bestilleren og dennes 
medrejsende - har fået beløbet erstattet af deres forsikringsselskab. 
 
Den 26. februar 2020 indbetalte klagerens medrejsende - bestilleren - depositum på 18.000 
nok. for klageren og dennes to medrejsende til rejsearrangøren. 
 
Den 5. august 2020 - 99 dage før afrejse - afbestilte klagerens medrejsende - bestilleren - rej-
sen for alle fem rejsedeltagere hos rejsearrangøren. 
 
 
I klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gør klageren gældende, at ”Den totale kostnaden 
for reisen ble betydelig økt pga. nye regler for innreise til Kambodsja. Vi valgte derfor å avbe-
stille. Vi søker med dette om refusjon av depositumet som vi ikke får igjen fra [Rejsearrangø-
ren] (se vedleggene) på Kr 6000,- pr. reisedeltager (= 3 personer) totalt NOK 18.000,-”. 
 
 
I rejsearrangørens ”Reisebetingelser [Rejsearrangøren]” vedhæftet rejsearrangørens mail af 
27. februar 2020 – ”Reiseplan og faktura for reise med [Rejsearrangøren]” – til bestilleren 
fremgår bl.a.: 
 

”…  
6. Avtalens opphør: 
… 
6.2.1. Normale avbeestillingsvilkår 
Den reisende kan avbestille pakkereisen før pakkereisens start i henhold til de nedenstå-
ende standardiserte avbestillingsvilkårene: 
• Ved avbestilling mellom bestillingsdatoen og 60 dager før avreisedagen refunderes ikke 
depositum. 
• Ved avbestilling senere enn 60 dager før avreisedagen refunderes ikke det innbetalte be-
løpet. 
Den reisende kan på anmodning få en begrunnelse for avbestillingsgebyrets størrelse. 
 
6.2.2. Avbestilling i tilfelle krigshandlinger o.l. 
Den reisende kan uten å betale gebyr avbestille en pakkereise før pakkereisens start hvis 
det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette inntreffer uunngåelige og ekstraordi-
nære omstendigheter som vesentlig berører leveringen av pakkereisen eller befordringen 
av passasjerer til reisemålet.  
For at den reisende skal kunne avbestille uten å betale gebyr må de angjeldende, uunngå-
elige og ekstraordinære omstendighetene utfra en objektiv vurdering gjøre det umulig å 
reise trygt til reisemålet, f.eks. på bakgrunn av råd eller uttalelser fra Utenriksdeparte-
mentet, helsemyndighetene e.l.  
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Se www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163 og 
www.fhi.no.  
Den reisende har i tilfelle gebyrfri avbestilling rett til å få refundert reisens fulle pris, men 
har ikke rett til ytterligere kompensasjon fra reisearrangøren.  
Den gebyrfrie avbestillingsretten gjelder imidlertid ikke hvis kunden ved avtalens inngå-
else var kjent med eller burde vært kjent med den angjeldende hendelsen eller hvis hen-
delsen for øvrig var allment kjent.  
Hvis den reisende ikke avbestiller gebyrfritt i henhold til det ovenstående, gjelder de al-
minnelige avbestillingsreglene, jfr. avsnitt 6.2.  
…” 

 
I mail af 5. august 2020 til rejsearrangøren anfører klagerens medrejsende – bestilleren - bl.a.: 
 

”… 
Vi ønsker med dette å avbestille vår reise til Kambodsja med avreise 12. nov. Dette på 
bakgrunn av UD reiseråd. 
… 
Koronavirus (covid-19): Reisende oppfordres til å følge helseråd utarbeidet av Folkehel-
seinstituttet, samt følge råd og anvisninger fra kambodsjanske myndigheter.  
Kambodsja skjerpet innreisebestemmelsene 30. mars. Utenlandske borgere vil ikke lengre 
kunne få visum ved ankomst. Reisende til Kambodsja må søke om visum før innreise, og 
det stilles krav til helseattest som bekrefter en negativ test for covid-19 (ikke eldre enn 72 
timer før avreise) og en reiseforsikring som dekker helsebehandling for minst 50.000 
USD.  
Det gjøres unntak for forsikring og covid-19-test for diplomatvisum og offisielle visum.  
Utenlandske borgere vi bli pålagt å betale et depositum på 3000 USD ved innreise. Depo-
situmet skal dekke kostnader knyttet til testing og videre oppfølging knyttet til covid-19. 
Ved ankomst er det obligatorisk å avlegge en covid-19-test til 165 USD per person. Der-
som passasjerer fra samme fly tester positivt vil alle passasjerene fra den aktuelle flyvnin-
gen bli pålagt 14-dagers karantene på et hotell, kostnad oppgis å være ca. 1300 USD. Pas-
sasjerer som tester positivt vil måtte være i karantene på et sykehus og kostnadene må 
også her dekkes av den reisende selv. Dersom alle passasjerene på et fly tester negativt 
vil man bli pålagt 14-dagers selvkarantene i egen bolig eller på et hotell. 
Beløpet kan betales med kontanter eller kredittkort. Eventuelt resterende beløp vil bli re-
fundert. For mer informasjon om kostander og regelverk rundt innreise anbefales det at 
man kontakter kambodsjanske myndigheter. 
…” 

 
I mail af 6. august 2020 til klagerens medrejsende anfører rejsearrangøren bl.a.: 
 

”… 
Den reiseråd som du referere til er aktuel nu og gæller på nuværende tidspunkt ikke før 
november måned.  
Dersom du velger å avbestille reisen nå mister du depositumet, og jeg vil anbefale at du 
kontakter ditt forsikringsselskap for å høre om du er dekket via reiseforsikringen. I så til-
felle vil jeg be deg om å bekrefte avbestillingen genom at svare på denne mail. 
…” 
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Klagerens medrejsende – bestilleren - har nærmere begrundet sin klage i mail af 10. august 
2020 til den indklagede rejsearrangør og gør yderligere gældende: 
 

”…  
Bekrefter med dette at vi avbestiller reisen.  
Send oss avbestillingsbekreftelse og gjerne kvittering på depositummet. 
…” 

 
Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 7., 8., 17. og 21. juni 2021 til Ankenæv-
net. 
 
 
Klageren kræver tilbagebetaling af depositum for tre personer på i alt 18.000 nok. 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 11. august 2020 til klagerens medrejsende bl.a. gældende: 
 

”…  
Vi bekrefter at vi har mottatt en avbestilling av turen til Kambodsja med bokningsnumre 
[…]. Enligt punkt 6.2.1. Normale avbestillingsvilkår i vores reisebetingelser:  
Ved avbestilling mellom bestillingsdatoen og 60 dager før avreisedagen refunderes ikke 
depositum. 
…” 

 
I mail af 17. juni 2021 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”…  
Vi fastholder, at der på afbestillingstidspunktet ikke var grundlag for gebyrfri afbestilling 
for kunden, jf. vore rejsebetingelser.  
Kunden henviser til rejseråd, som på afbestillingstidspunktet ikke var gældende for afrej-
setidspunktet. Da kunden vælger at annullere rejsen, er der derfor ikke grundlag for en 
gebyrfri annullering.   
Vi informerede kunden herom, og henviste til at undersøge dækning fra deres forsikrings-
selskab.  
At øvrige omstændigheder, som er kundens ansvar, ændring i visumregler o.li. kunne 
have indflydelse på deres rejse, berettiger dem ikke til gebyrfri annullering.  
Med en annullering to måneder før afrejse, er det umuligt at lave en objektiv vurdering af 
situationen på destinationen, på afrejsedatoen. Og, det er afrejsedatoen og ikke afbestil-
lingstidspunktet en vurdering skal baseres på.  
Vi har set i denne tid, at ting ændrer sig hurtigt og at gisne om hvordan verden ser ud om 
60 dage, er ikke muligt.  
Vi fastholder derfor, at kunderne på afbestillingstidspunktet ikke havde ret til en gebyrfri-
annullering.   
…” 

 
Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mail af 18. juni 2021 til Ankenævnet. 
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Ankenævnets afgørelse 
 
Det er ubestridt, at Cambodja - efter aftalens indgåelse - indførte skærpede indrejserestriktio-
ner, hvilket medførte at udenlandske borgere skulle søge om visum før indrejse, skulle frem-
vise dokumentation for en negativ test for Covid-19, som ikke var ældre end 72 timer før af-
rejse og skulle have en rejseforsikring som dækkede lægebehandling for mindst 50.000 usd. 
Endvidere blev udenlandske borgere pålagt at betale depositum på 3000 usd ved indrejse, som 
skulle dække omkostninger til test og opfølgning tilknyttet Covid-19. 
 
Med baggrund i Cambodjas skærpede indrejserestriktioner, valgte klageren den 5. august 
2020 - 99 dage før afrejse - at afbestille sin aftale om rundrejsen med rejsearrangøren. 
 
Da klageren ikke har godtgjort, at indrejserestriktionerne på tidspunktet for klagerens ophæ-
velse af aftalen den 5. august også ville være gældende på rejsetidspunktet den 12. november 
2020, finder Ankenævnet, at klageren efter reglerne i lov om pakkerejser og sammensatte rej-
searrangementers § 18, ikke var berettiget til at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige ind-
betalte beløb. 
 
Ved vurderingen er der bl.a. lagt vægt på, at der var 99 dage til afrejse. 
 
Klagerens ophævelse af aftalen er derfor omfattet af den rejsendes generelle afbestillingsret i 
henhold til lovens § 15, stk. 1. 
 
Ankenævnet finder, med henvisning til aftalelovens § 38 c, jf. § 36, at måtte tilsidesætte rejse-
arrangørens afbestillingsvilkår, som klageren modtog i mail af 27. februar 2020 med faktura 
og rejseplan på varigt medium i forbindelse med aftalens indgåelse, hvor rejsearrangøren vil 
refundere 65 % af rejsens pris til klageren, som urimelige i det foreliggende tilfælde, henset til 
periodens udstrækning, og da det ikke er oplyst, at pakkerejsen indeholdte ikke-refunderbare 
rejseydelser. 
 
På denne baggrund finder Ankenævnet, at rejsearrangøren alene kan kræve et passende veder-
lag, der er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, jf. § 
15, stk. 1. 
 
Ankenævnet finder herefter, at det vederlag rejsearrangøren i det konkrete tilfælde kan op-
kræve, efter en samlet vurdering skønsmæssigt kan fastsættes til modværdien i danske kroner 
af 7.800 nok., svarende til 15 % af rejsens pris. 
 
Klageren er herefter berettiget til tilbagebetaling af modværdien i danske kroner af 10.200 
nok. 
 
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. 



Side 6 af 6 

21-256 

Som følge heraf  

b e s t e m m e s: 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale modværdien i 
danske kroner af 10.200 nok. til klageren [person1] samt renter fra den 19. august 2020. Kra-
vet forrentes med en årlig rente svarende 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. 
 

 


