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Abstract 

In 2005, Regulation (EC) no. 261/2004 came into force, and regulated European flight pas-

sengers right to compensation, in regards to denied boarding, flight cancellations and flight 

delays. The purpose of these compensation rights, was to ensure a high level of consumer 

protection for European flight passengers. One of the major exceptions for the right to flight 

compensation, is the rule of extraordinary circumstances, granting the air carriers some lee-

way, and balancing the regulation between businesses and consumers. 

 

Since the inception of the regulation, the level of consumer protection has been greatly ex-

panded by The Court of Justice of the EU, who have interpreted the law in favour of the 

European consumers. Thus, the regulation has imposed the air carries with operating costs, 

greater than originally planned. However, these increased operating costs have subsequently 

been passed on to the flight passengers, since the air carriers have been forced, to incorporate 

these new legal risks into their business models. These legal risks also include the risk for 

vague, ambiguous and sometimes contractionary interpretations of the regulation. Therefore, 

there has also been a need for clear, unambiguous and transparent rules, that assure legal 

clarity and firm expectations for both consumers and businesses. 

The economic consequences of an expanding interpretation of the law, in favour of the con-

sumers, will ultimately be borne by the consumers. This leads to an economic deadweight 

loss for society, as the consumer surplus will decline and producer surplus will rise, due to 

the air carriers’ over-assumption of legal risks. 

 

The solution is a dual-split compensation, where the air carriers are either rewarded or pun-

ished, for a successful or unsuccessful flight. The measure for this, is governed by the time 

delay, and can be further regulated by a per-hour compensation, rather than a fixed right to 

compensation. Other non-structural solutions include, a clearer and firmer legal interpretation, 

securing all market operators a more accurate method for analysing legal risks. 
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Kapitel 1 – Introduktion og metode 

 

1.1. Indledning 

Mange mennesker benytter sig af flytransport, når de skal rejse over længere afstande. I EU 

er antallet af flypassagerer steget til 973 millioner i 2016, dette er en stigning på i alt 22% 

siden 2008.1 Flytransport er en transportform i vækst, og flere og flere mennesker benytter 

sig af muligheden heraf. Dette bekræftes i en undersøgelse udarbejdet af Den Europæiske 

Revisionsret fra 2018, idet 67% af respondenterne har angivet, at de har rejst med fly indenfor 

de sidste 2 år.2 

 

Når passagerer bliver ramt af boardingafvisning, aflysning eller forsinkelse, kan de have ret 

til økonomisk kompensation,3 efter reglerne i Kompensationsforordningens,4 art. 7, stk. 1.  

Det er desuden et problem til stor gene for de enkelte flypassagerer, som har vanskeligt mål-

bare tidsomkostninger, når de oplever boardingafvisning, forsinkelse eller aflysning. Derud-

over viser undersøgelsen fra Den Europæiske Revisionsret, at flypassagererne ofte ikke ken-

der til deres rettigheder, og det desuden er svært, at få den berettigede kompensation udbetalt 

fra luftfartsselskaberne.5 

                                                 
1 Strandell, H. og Wolff, P. (2018). Key figures on Europe – Statistics illustrated, s. 54. 
2 Den Europæiske Revisionsret. (2018). EU’s passagerrettigheder er omfattende, men passagererne skal sta-

dig kæmpe for dem, s. 18, graf 1. 
3 Kompensationsforordning 261/2004/EF, art. 4, stk. 3, art. 5, stk. 1, lit. c, og jf. C-402/07 og C-432/07 Stur-

geon og Böck, pr. 69 og C-581/10 og C-629/10 Nelson, pr. 40. 
4 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
5 Konsekvensanalyse (2013), s. 63. 
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Samtidig hermed ses der en stor mediebevågenhed i flybranchen,6 når der f.eks. indtræffer 

aflysninger, forsinkelser eller konkurser.7 

I foråret 2018 var der desuden en del mediebevågenhed, der omhandlende dommen C-195/17 

m.fl TUIfly.  Dommen fastslog, at flypassagerer vil være berettiget til kompensation, hvis 

deres flyafgang bliver aflyst, som følge af en “vild strejke”.8 Hvoraf den ville strejke sker på 

baggrund af et luftfartsselskabs omstruktureringsplaner.9 Herved indskrænkede EU-Domto-

len begrebet “usædvanlige omstændigheder” i Kompensationsforordningens10 art. 5, stk. 3. 

 

Denne indskrænkelse af begrebet “usædvanlige omstændigheder” betyder, at medarbejder-

organiserede strejker, på baggrund af et luftfartsselskabs omstruktureringsplaner, ikke læn-

gere anses for, at være en usædvanlig omstændighed. Luftfartsselskaberne skal derfor udbe-

tale kompensation til flypassagererne, jf. Kompensationsforordningens11 art. 7, stk. 1. Med 

denne nylige indskrænkelse, sætter dette spørgsmålstegn ved, hvor langt Kompensationsfor-

ordningens12 art. 5, stk. 3 gælder. Dette kan skabe ændringer i luftfartsselskabernes interne 

risikohåndtering. Derfor kan luftfartsselskaberne være nødsaget til, at indregne denne nye ri-

sikofaktor, som muligvis kan resultere i øgede billetpriser, til skade for flypassagererne og 

samfundsøkonomien. 

 

                                                 
6 Se bl.a. Bienser, M. og Jensen, M. (2019). 64.000 passagerer rammes af SAS-aflysninger søndag – afviser 

kompensation,  

Kock, F. V. (2019). Det ved vi om SAS-strejken: Påvirker 72.000 passagerer og holder hundredvis af fly på 

jorden,  

Vilsbøll, S. M. (2019). Strejke i SAS: Aflysninger fortsætter lørdag,  

Prakash, T. (2018). Stort flyselskab vil erklære sig konkurs, 

Simonsen, P. (2019). Tysk flyselskab begæret konkurs og 

Nielsen, K. A. (2019). Danskere strandet i Bangkok på anden dag: Norwegian håber at flyve dem hjem man-

dag.  
7 Begrebet dækker over luftfartsselskaberne, flypassagererne, rejsearrangørerne og lufthavnene. 
8 Defineret i C-195/17 m.fl. TUIfly som “... det spontane fravær af en væsentlig del af flypersonalet ... ”, jf. pr. 

29, se endvidere afsnit 2.2.5.3. 
9 Trafik-, bygge- og boligstyrelsen. (2018). EU-dom ændrer flypassagerers adgang til kompensation i forbin-

delse med strejker. 
10 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
11 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
12 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 



Kandidatspeciale - cand.merc.jur. 2019 Copenhagen Business School Kristina Jensen & Matthias Bödewadt Lund 
 

 8 af 140 

Der er på baggrund af Kompensationsforordningen13 opstået en række forskellige kompensa-

tionsvirksomheder der hjælper flypassagererne ud fra en “contingency fee”-bestemt honorar-

fordeling.14 Nogle af de største kompensationsvirksomheder hævder, at have hjulpet ca. 

100.000 danske flypassagerer og mere end 10 millioner. flypassagerer på verdensplan.15 Dette 

kan bl.a. fortolkes således, at det er meget svært for flypassagererne selv, at gøre krav gæl-

dende over for luftfartsselskaberne.16 I den forbindelse bør det tages i betragtning, om Kom-

pensationsforordningen17 lever op til sit forbrugerbeskyttende formål,18 når en stor del af de 

berettigede kompensationer, i stedet kommer kompensationsvirksomhederne til gavn. 

Det skal derfor også belyses, om en ændring af Kompensationsforordningen19 kan medføre et 

mere efficient marked, til gavn for alle dets aktører. 

 

1.2. Problemfelt 

Reguleringen af flypassagerernes rettigheder, er et forholdsvis nyt lovområde, idet den første 

Kompensationsforordning20 trådte i kraft d. 8. april 1991. Den er efterfølgende blevet erstattet 

af den nugældende Kompensationsforordning,21 der trådte i kraft d. 17. februar 2005. 

På baggrund af ovenstående indledning, leder dette til spørgsmål om hvad Kompensations-

forordningens22 formål er, og om Kompensationsforordningen23 reelt lever op til sit formål. 

Herefter om disse regler medfører afledte økonomiske konsekvenser for samfundet, og hvor-

dan disse påvirker de forskellige aktørers nytte. 

 

                                                 
13 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
14 Modellen er baseret på at sagsøger kun betaler for sin advokats honorar, såfremt sagsøgeren vinder sagen. 

Typisk deles den økonomiske gevinst herefter med en vis procentdel til sagsøgeren og advokaten. Også kendt 

som “no cure, no pay”. 
15 Se bl.a. Flyhjælp (n.d.) Om Flyhjælp – Vi henter din kompensation hjem ved flyforsinkelser, aflysninger og 

overbookninger  og Airhelp (n.d.) Få kompensation, hvis dit fly er forsinket eller aflyst.  
16 Den Europæiske Revisionsret. (2018). EU’s passagerrettigheder er omfattende, men passagererne skal sta-

dig kæmpe for dem, nr. 33-39 og Konsekvensanalyse (2013), s. 16. 
17 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
18 Kompensationsforordning 261/2004/EF, præambelbetragtning nr. 1. 
19 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
20 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
21 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
22 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
23 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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Kompensationsforordningen24 beskriver i præambelbetragtning nr. 3, at der fortsat er mange 

flypassagerer der boardingafvises, eller berøres af forsinkelser eller aflysninger. Antagelsen 

om at der fortsat boardingafvises for mange flypassagerer mod deres vilje, er dog tvivlsom, 

idet statistikkerne fra USA viser en nedgang i antallet af boardingafvisninger, jf. bilag 1. Der 

er ikke på EU-plan udarbejdet og offentliggjort nogen fyldestgørende statistik over antallet af 

årlige boardingafvisninger, aflysninger eller forsinkelser pr. flypassager eller flyafgang.25 Det 

er derfor værd at overveje, hvorvidt problemerne for flypassagererne reelt er så problematiske, 

som beskrevet i Kompensationforordningens26 præambelbetragtninger, at det er nødvendigt 

med en forordning. 

 

1.2.1. Overordnet problemformulering 

Hvordan regulerer Kompensationsforordningen27 de nuværende regler på området for 

kompensation, og kan Kompensationsforordningen28 gøres mere samfundsmæssig effici-

ent? 

 

Specialet vil desuden benytte delspørgsmål inden for jura, økonomi og det integrerede afsnit, 

således den overordnede problemformulering for specialet kan besvares. 

 

1.2.1.1. Juridiske delspørgsmål 

 Hvad er formålet med Kompensationsforordningen,29 og hvad er gældende ret på om-

rådet for kompensation? Hvilke problematikker er der ved anvendelsen af Kompen-

sationsforordningens30 regler for kompensation iht. art. 7, stk. 1? 

 Hvad indebærer begrebet “usædvanlige omstændigheder”, og hvordan er dette blevet 

videreudviklet i retspraksis? 

                                                 
24 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
25 ØSU’s udtalelse 2002/C 241/05, “ØSU beklager, at Kommissionen ikke har været i stand til at offentliggøre 

en detaljeret europæisk statistik for omfanget af bordingafvisninger.”... jf. pkt. 3.2. 
26 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
27 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
28 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
29 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
30 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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1.2.1.2. Økonomiske delspørgsmål 

 Hvilke tab og/eller gevinster oplever flypassagererne, luftfartsselskaberne og samfun-

det på baggrund af Kompensationsforordningens31 bestemmelser og videreudviklin-

gen heraf i retspraksis? 

 Hvordan håndterer luftfartsselskaberne de risici der udspringer af Kompensationsfor-

ordningens32 bestemmelser? Og hvordan påvirker dette flypassagererne og samfun-

det?  

 Hvordan agerer flypassagererne og luftfartsselskaberne over for hinanden, og hvilke 

incitamenter har disse for at overholde kontrakten mellem dem? 

 

1.2.1.3. Integrerede delspørgsmål 

 Hvilke tiltag kan implementeres for at gøre Kompensationsforordningen33 mere sam-

fundsefficient og gennemsigtig? 

 

1.3. Afgrænsning 

1.3.1. Juridisk afgrænsning 

I Kompensationsforordningen,34 afgrænses der fra at se på retten til forplejning, selvom denne 

også kan indtræde i tilfælde i boardingafvisning, aflysning eller forsinkelse, jf. Kompensati-

onsforordningens35 art. 9. Der afgrænses desuden også fra at se på aflysninger, der er udmeldt 

rettidigt, hvorfor der derfor ikke skal udbetales kompensation, jf. Kompensationsforordnin-

gens36 art. 5, stk. 1, lit. c, pkt. i-iii. Ligeledes afgrænses der fra frivillige boardingafvisninger, 

hvor flypassagererne selv har givet afkald på deres boardingret, jf. Kompensationsforordnin-

gens37 præambelbetragtning nr. 9 og 11 samt art. 4, stk. 1. 

 

                                                 
31 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
32 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
33 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
34 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
35 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
36 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
37 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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Der afgrænses fra en nærmere redegørelse af de processuelle skridt38 og forældelsesfrister39 

mht. at få udbetalt kompensation iht. Kompensationsforordningen,40 og de nødvendige juri-

diske skridt herfor. I den forbindelse afgrænses der fra EU’s klageformular41 til brug ved kla-

ger over et luftfartsselskab og/eller et nationalt håndhævelsesorgan. Meddelelse fra Kommis-

sionen fra 201142 vil ikke blive behandlet, da denne lægger meget vægt på behovet for bedre 

retningslinjer for håndhævelsesorganer.  

 

Specialet vil ikke se på de forskellige EU-medlemsstaters nationale lovgivninger. Herunder 

især deres erstatnings- og kompensationsret, da formålet med Kompensationsforordningen43 

er harmonisering, jf. Kompensationsforordningens44 præambelbetragtning nr. 4. 

 

Der afgrænses fra Warszawakonventionen og Montrealkonventionens bestemmelser, efter-

som disse konventioner omhandler flypassagerers erstatningsrettigheder for død, tabt bagage 

og beskadiget gods. Montrealkonventionen er gennemført i EU, i medfør af forordningen om 

luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker.45 Formålet med disse konventioner 

og forordningen falder uden for specialets fokus på boardingafvisning, aflysning, forsinkelse 

og kompensation 

Det er i C-344/04 IATA & ELFAA pr. 43-47, statueret at Kompensationsforordningen46 fin-

der anvendelse på et tidligere stadie end Montrealkonventionen, og derfor ikke begrænser 

forbrugernes rettigheder ift. Montrealkonventionen. 

 

                                                 
38 Dit Europa (2019b) Flypassagerers rettigheder. 
39 Der findes ingen tidsbestemt forældelsesregel for retten til kompensation iht.Kompensationsforordning 

261/2004/EF, art. 7, stk. 1. Denne er i stedet fastsat af medlemsstaterne selv iht. national ret. 
40 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
41 Dit Europa (2019a) Flypassagerers rettigheder.  
42 Meddelelse 2011/174. 
43 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
44 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
45 Luftfartsselskabers erstatningsansvar 889/2002/EF. 
46 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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Der afgrænses fra bestemmelserne i Pakkerejsedirektivet,47 eftersom dette direktiv særregu-

lerer pakkerejser og disses kontraktbetingelser. I specialet skelnes der ikke mellem de forskel-

lige former for flyrejser. Endvidere vil der ske en afgrænsning fra, at se nærmere på reglerne 

for udstedelse af EU-licenser for luftfartsdrift,48 da det antages i specialet, at luftfartsselska-

berne opererer på lovlige vilkår i EU. 

 

1.3.2. Økonomisk afgrænsning 

Der afgrænses fra at se nærmere på de enkelte luftfartsselskaber i branchen, hvorfor det ikke 

er nødvendigt, at analysere luftfartsselskabernes interne strukturer, organiseringer eller be-

slutningsprocedurer. Det antages i stedet, at luftfartsselskaberne handler så rationelt som mu-

ligt ud fra deres givne situationsbegrænsninger.49 

 

Specialet vil ikke analysere markedsstrukturen i forbindelse med anvendelsen af det neoklas-

siske forskningsprogram. Dette begrundes endvidere i, at specialet ikke ser på konkurrence-

situationen på markedet for flyrejser. Selvom luftfartsselskaberne hæver prisen pga. risikoen 

for kompensationsudbetalinger, vil det ikke blive analyseret hvordan dette påvirker konkur-

rencesituationen indbyrdes blandt luftfartsselskaberne. 

 

Der afgrænses fra at se nærmere på hold-up problematikken i principal agent-teorien,50 da 

dette falder uden for specialets fokus. I stedet analyseres der ex ante hvordan der kan indgås 

en incitamentsforenlig kontrakt, og hvordan agenten ex post overholder kontrakten. Hold-up 

problematikken finder ofte anvendelse når agenten har eksklusiv viden og opportunistisk be-

nytter denne fordel til, at profitmaksimere for sig selv.51 Flytransport kræver en meget speciel 

viden, men antallet af udbydere af denne transportform er høj, derfor vil principalen kunne 

benytte andre udbydere, såfremt denne er utilfreds med agentens ageren. 

 

                                                 
47 Pakkerejsedirektivet 2015/2302/EU. 
48 Drift af luftfartstjenester 1008/2008/EF. 
49 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi bind 2. Virksomhedsteori, Industriøkonomi, s. 51.  
50 Herefter PA-teori. 
51 Keil, P. (2005). Principal agent theory and its application to analyze outsourcing of software development. 
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1.3.3. Integreret afgrænsning 

Den integrerede analyse afgrænser sig fra, at analysere gældende ret, idet dette bliver analy-

seret i den juridiske analyse. Derfor vil afsnittet afgrænse sig fra alt andet, der ikke omhandler 

retspolitik og forslag til hvordan lovgivningen bør være, de lege ferenda. 

Der afgrænses endvidere fra de efterfølgende konsekvenser af Paretooptimalitet, eftersom 

samfundssynsvinklen baserer sig på Kaldor-Hicks efficiens. Derfor tages der ikke hensyn til 

selve fordelingen af de samfundsøkonomiske tab eller gevinster der måtte opstå. 

 

Specialet vil ikke se nærmere på andre former for incitamentsforenlige midler end penge, 

f.eks. rabatkuponer og bonuspoint. Derudover er penge en neutral enhed,52 som maksimerer 

flypassagerernes nytte, da de efterfølgende selv kan bruge pengene til deres individuelle nyt-

temaksimerende aktiviteter. 

 

1.4. Synsvinkel 

Specialet anvender en samfundsbaseret synsvinkel, med fokus på flypassagerernes og luft-

fartsselskabernes gældende rettigheder inden for EU. Formålet med synsvinklen er, at se på 

hvordan reglerne for kompensation iht. Kompensationsforordningen,53 udfolder sig inden for 

den gældende lovgivning, og hvordan dette kan blive mere samfundsøkonomisk efficient. 

Denne synsvinkel dækker over de forbrugerbeskyttende samfundshensyn, der i specialet væg-

tes lige højt ift. virksomhedernes økonomiske udfordringer. 

 

1.5. Struktur for specialet 

Kapitel 1 - Indledning og metode 

Specialets indledning introducerer til specialets emne. Herefter præsenteres et problemfelt, 

hvoraf specialets overordnede problemformulering og en optegnelse over specialets dels-

pørgsmål for de juridiske-, økonomiske- og integrerede analyser vil fremgå. Derefter er der 

en afgrænsning af specialet, efterfulgt af en redegørelse af synsvinklen. Til sidst i kap. 1, 

                                                 
52 Den Store Danske. (2010). Penge - pengeteori. 
53 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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redegøres der for hvilke metoder der anvendes. Metodeafsnittet indeholder den erhvervsjuri-

diske metode, og fortsætter derefter med den juridiske retsdogmatiske metode. Den økono-

miske metode tager afsæt i det neoklassiske forskningsprogram, hvorunder også aktørforud-

sætningerne findes. Det integrerede metodeafsnit forekommer til sidst i metodeafsnittet, og 

redegør for efficienskriterierne der anvendes til, at se på de retspolitiske overvejelser for frem-

tiden. 

 

Kapitel 2 - Juridisk analyse af Kompensationsforordningen 

Den juridiske analyse er valgt som den første analyse for specialet. Idet Kompensationforord-

ningens54 formål analyseres,55 og herefter bliver gældende ret for områderne boardingafvis-

ning, aflysning og forsinkelse samt kompensation analyseret. For kompensationen belyses 

endvidere også, hvornår og hvilken størrelse kompensation flypassagererne har ret til, og 

hvornår luftfartsselskaberne er forpligtede til at betale. Der bliver foretaget en diskussion af 

begrebet “usædvanlige omstændigheder”, der bl.a. er blevet behandlet af EU-Domstolen. Ka-

pitlet afsluttes med en juridisk delkonklusion. 

 

Kapitel 3 - Økonomisk analyse af påvirkningen på markedet, med baggrund i Kompen-

sationsforordningen 

Den økonomiske analyse tager afsæt i, hvilke tab og gevinster flypassagerer, luftfartsselska-

ber og samfundet oplever på baggrund af gældende ret i Kompensationsforordningen.56 Her-

efter hvordan luftfartsselskaberne håndterer deres risici, og hvordan dette påvirker flypassa-

gererne og samfundsøkonomien. 

Derefter kommer en økonomisk analyse af retspraksis på området. Den sidste del af analysen 

sker med afsæt PA-teorien, der tager afsæt i flypassagererne som principal og luftfartsselska-

berne som agent, og hvordan disse kan indgå en samfundsefficient og incitamentsforenlig 

kontrakt. Kapitlet afsluttes med en økonomisk delkonklusion.  

 

                                                 
54 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
55 Kompensationsforordning 295/91/EØF og Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
56 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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Kapitel 4 - Integreret analyse, efficiens for fremtiden med Kompensationsforordningen 

Efter den juridiske og økonomiske analyse, vil den integrerede analyse indeholde retspolitiske 

forslag til en mere samfundsefficient behandling af flypassagerers kompensationsrettigheder. 

Der opstilles 6 forslag, der vil blive analyseret ud fra både juridiske og økonomiske betragt-

ninger. Kapitlet afsluttes ligesom de foregående analyser, af en integreret delkonklusion. 

 

Kapitel 5 - Konklusion 

På baggrund af analyserne i specialet, bliver der affattet en samlet konklusion der besvarer 

specialets overordnede problemformulering. 

 

Kapitel 6 - Referenceliste, forkortelser og bilag 

Slutteligt indeholder kapitel 6 en gennemgribende oversigt over de anvendte forkortelser, re-

ferencer og bilag i specialet. 

 

1.6. Metode 

Metoden for specialet tager udgangspunkt i den erhvervsjuridiske metode.57 Der er således 

tale om en tværfaglig analysemetode, der tager udgangspunkt i de to fagdiscipliner: jura og 

økonomi, som sluttes i en integreret analyse til at vurdere, diskutere og komme med reelle 

løsningsforslag til en mere økonomisk optimal indretning af den juridiske lovgivning. Det vil 

herefter ud fra den retsdogmatiske metode blive belyst, hvad der udgør gældende ret, de lege 

lata, herunder retspraksis’ rolle og retskildeværdi ift. udledelsen af gældende ret. 

Økonomisk vil konsekvenserne af den gældende ret blive analyseret ud fra en samfundsmæs-

sig synsvinkel, der indeholder de økonomiske konsekvenser som Kompensationsforordnin-

gen58 medfører for forbrugere og virksomheder i samfundet. 

Herefter vil det integreret blive belyst hvorledes man ud fra juraen og økonomien kan skabe 

en mere samfundsefficient lovgivning, og hvordan denne lovgivning bør indrettes de lege 

ferenda. 

                                                 
57 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 502-503. 
58 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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1.6.1. Jura 

1.6.1.1. Retsteori 

Specialet tager afsæt i den retspositiviske retsteori der finder anvendelse inden for EU-retten, 

eftersom retspositivismen opstiller klare rammer for EU-Domstolens fortolkning.59 Retsposi-

tivismen ser på hvordan retten er, og ikke på hvordan retten bør være.60 Kelsens teori om den 

rene retslære, fastslår, at der skal ses på helhedsforståelsen,61 hvilket er i overensstemmelse 

med den retspositivistiske tilgang. Det vil således være modstridende, at benytte en retsreali-

stisk tilgang, og dermed overlade dele af fortolkningen til de individuelle dommeres sociale 

opfattelser og efterlevelse af EU-lovgivningen.62 EU-retten operer desuden på et institutionelt 

plan, hvorfor retsrealismen, der tager afsæt i national lovgivning er mindre velegnet til analyse 

af EU-retten.63 EU-lovgivningen er supranational, og har kun i begrænset omfang mulighed 

for, at sanktionere EU-borgerne, hvorfor det er vigtigt at lovgivningen ikke kan fortolkes ud 

fra andet, end stringent jura. EU-retten betragtes derfor kun ud fra retsnormer og ikke andre 

politiske eller sociale normer.64 Teorien anser loven som en “perfekt” og objektiv lov, der 

ikke tager højde for moral, etik eller religion.65 Retspositivismen forkaster således de moral-

ske overnormer der måtte eksistere i samfundet, og er et udtryk for en meget objektiv fortolk-

ning af loven. De naturretlige overnormer om hvordan mennesker bør agere i henhold til sam-

fundets sociale og moralske normer forkastes.66 Dette er dog ikke ensbetydende med, at man 

EU-retsligt ikke kan tage f.eks. sociale hensyn over for EU’s borgere, da disse hensyn i stedet 

kan inkorporeres i lovgivningens formål, Dette kan dog være problematisk ud fra en institu-

tionel retsteoretisk tilgang, eftersom nogle EU-retslige regler kun eksisterer normativt, og kun 

vanskeligt kan indføres under hensyn til de forskellige medlemsstaters retssystemer.67 

 

                                                 
59 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 393-394, 524. 
60 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 524. 
61 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 525. 
62 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 526-527. 
63 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 526. 
64 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 399. 
65 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 390. 
66 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 389. 
67 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 409-413. 
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1.6.1.2. Retsdogmatisk metode og fortolkning 

Specialet tager afsæt i den retsdogmatiske metode, som er den systematiske juridiske metode 

der anvendes ved analyse af relevante retskilder.68 Ved anvendelsen af den retsdogmatiske 

metode, søges der at opnå en systematisk tilgang, hvorved gældende ret og efterfølgende rets-

praksis analyseres,69 i forbindelse med flypassagerers kompensationsrettigheder for boarding-

afvisning, aflysning og forsinkelse. Nedenfor vil der blive gennemgået hvilke retskilder og 

principper der anvendes i specialet. 

 

Der vil i specialet tages udgangspunkt i en objektiv ordlyds- og formålsfortolkning af EU-

retten, som tager hensyn til EU-rettens nuværende udviklingstrin og målsætningerne for EU. 

Dermed vil de EU-retlige bestemmelser også skulle fortolkes i deres rette sammenhæng, kon-

tekst og helhed til hinanden.70 

I den forbindelse skal det også bemærkes, at EU-retten er sit eget sui-generis retssystem, og 

at der derfor ikke findes én særlig form for EU-retlig metode, men at fortolkningsstilen er 

dynamisk og kan ændre sig med tiden, jf. C-283/81 CILFIT, pr. 20. EU’s målsætninger vil 

indgå i fortolkningen i form af en afvejning af EU’s økonomiske og sociale, forhold, jf. C-

341/05 Laval pr. 105. Således kan EU-retten fortolkes i forskellige retninger, på forskellige 

retsområder. 

 

Specialet vil tage udgangspunkt i EU’s danske tekster, men inddrage de engelske tekster hvor 

det er relevant, for at sammenligne ordlyden, da engelsk er et af arbejdssprogene i EU.71 Det 

vil blive fremhævet når der er forskellige sproglige forståelsesenuancer. Sammenligningen af 

ordlyden på forskellige sprog, er også i overensstemmelse med principperne i C-283/81 CIL-

FIT, pr. 18-20. 

 

                                                 
68 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 34. 
69 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 30. 
70 Neergaard, U. og Nielsen, R. (2015). EU ret, s.114. 
71 EU-Oplysningen. (2017). Hvor mange sprog har man i EU? 
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1.6.1.3. Retskilder i EU 

EU-retten er karakteriseret af, at være blevet stiftet af medlemsstater med forskellige retssy-

stemer, dog primært baseret på civil law-retssystemet.72 EU-rettens retskildehierarki er ikke 

helt i overensstemmelse med den klassiske opfattelse af et civil law-retssystem, hvilket af-

spejles i en blanding af de to retssystemer, og de forskellige institutioners rolle.73 EU-retten 

har derfor som tidligere beskrevet i ovenstående afsnit 1.6.1.2., sit eget sui-generis retssystem, 

jf. C-6/64 Costa v. ENEL pr. 9. 

 

EU-rettens retskildehierarki har primærreguleringen som sit øverste afsæt, herefter kommer 

sekundærreguleringen, der skal have hjemmel i primærreguleringen, i form af enten trakta-

terne eller charteret. Den bindende sekunddærregulering har højere rang end den ikke-bin-

dende sekundærregulering. EU-Domstolens praksis har ikke en præcis placering i hierarkiet, 

idet den afhænger af de konkrete retssætninger den håndterer, og forholdende i øvrigt.74 

 

Primærreguleringen i EU består bl.a. af EU’s traktater, Traktaten om den Europæiske Union,75 

Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde,76 samt de almindelige retsprincip-

per.77 Specialet vil i mindre omfang berøre primærregulerignen, og i højere grad omfatte se-

kundærreguleringen. 

 

Den bindende sekundærregulering omfatter bl.a. forordninger, som er almengyldige og bin-

dende i alle deres enkeltheder, jf. art. 288, stk. 1, pkt. 2, TEUF. Forordninger skal desuden 

udstedes med hjemmel i en artikel i TEU og/eller TEUF for at være gyldige.78 Specialet vil 

                                                 
72 Se Diffen (n.d.) Civil Law vs. Common Law og  

JuriGlobe (n.d.) Alphabetical Index of the 192 United Nations Member States and Corresponding Legal Sys-

tems og Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 524. 
73 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 58-59. 
74 Neergaard, U. og Nielsen, R. (2015). EU ret, s.101-103. 
75 Herefter TEU. 
76 Herefter TEUF. 
77 Neergaard, U. og Nielsen, R. (2015). EU ret, s. 26. 
78 Neergaard, U. og Nielsen, R. (2015). EU ret, s. 101. 
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benytte Kompensationsforordningen.79 Specialet vil endvidere også analysere dele af den tid-

ligere Kompensationsforordning,80 de steder det er relevant at belyse udviklingen. Denne tid-

ligere Kompensationsforordning81 omhandlede kun flypassagerers kompensationsrettigheder 

ved overbookning, hvorimod den nuværende Kompensationsordning82 omhandler flypassa-

gerers kompensationsrettigheder ved overbookning, aflysning og forsinkelse. 

 

Specialet har ikke fokus på flypassagerernes øvrige rettigheder ved boardingafvisning, aflys-

ning eller forsinkelse, ud over selve kompensationsbeløbet. Det er dog værd at bemærke, at 

flypassagerer, der er blevet boardingafvist, oplevet en aflysning eller en forsinkelse, ud over 

kompensationsretten iht. Kompensationforordningens83 art. 7, stk. 1, kan vælge mellem: (1) 

Fuld refusion af billetprisen, for den ikke-udførte del af flyrejsen, eller (2) befordring snarest 

muligt til det endelige bestemmelsessted, eller (3) befordring på et senere tidspunkt efter eget 

valg, jf. Kompensationsforordningens84 art. 8. Dette er en forpligtelse alle luftfartsselskaber 

har, og er dermed en del af alle flypassagerernes rettigheder. 

 

Henstillinger og udtalelser er ikke bindende, jf. art. 288 stk. 1, pkt. 5, TEUF, men de benyttes 

til fortolkning af den bindende regulering.85 Meddelelser skal ses som en vejledning i fortolk-

ningen af EU-retten.86 Specialet vil inddrage Fortolkningsvejledningsmeddelelsen.87 Denne 

vil blive benyttet som fortolkningsbidrag til Kompensationsforordningen.88 

Ligeledes vil specialet benytte Forhåndsmeddelelsen,89 når der skal ses på formålet med den 

nye Kompensationsforordning90  

                                                 
79 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
80 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
81 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
82 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
83 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
84 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
85 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 144-145. 
86 Cosma, H. A., og Wish, R. (2003). Soft Law in the Field of EU Competition Policy, s. 46. 
87 Fortolkningsvejledning C/2016/3502. 
88 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
89 Forhåndsmeddelelse 2003/0361. 
90 Kompensationsforordning 261/2004/EF 
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Derudover vil Resultatmeddelelsen,91 blive anvendt, når der sker en analyse af gældende ret, 

herunder hvordan Kommissionen har anskuet udviklingen efter ikrafttræden af Kompensati-

onsforordningen.92 

Udtalelser fra Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg93 vil 

blive behandlet i specialet. Udtalelserne vil blive set i sammenhæng, med de Kompensations-

forordninger94 de vedrører. Der vil bl.a. blive set på hvilke ændringer der har været ønsket 

løst, og hvilke betænkninger der har været ved implementeringen af Kompensationsforord-

ningerne.95 

 

Specialet vil tage afsæt i retspraksis fra EU-Domstolen til at analysere og diskutere udviklin-

gen af begreberne i Kompensationsforordningen96 og disses betydning. Det drejer sig navnlig 

om begreberne boardingafvisning, aflysning, forsinkelse og usædvanlige omstændigheder. 

Til belysning heraf vil dommene C-22/11 Finnair, C-402/07 og C-432/07 Sturgeon og Böck, 

C-549/07 Wallentin-Hermann, C-257/14 Van der Lans og C-195/17 m.fl TUIfly blive gen-

nemgået. 

EU-Domstolen tillægger ofte sine tidligere afgørelser stor værdi, men EU-Domstolen prakti-

serer ikke en stare decisis-doktrin,97 hvorfor dommene ikke er bindende præjudikater for EU-

Domstolen. Dette medfører at EU-Domstolen kan afvige eller modificere fra sin hidtidige 

praksis, jf. C-267/91 og C268/91 Keck og Mithouard, pr. 14, hvilket dog ikke sker så ofte.98  

 

Generaladvokaternes forslag til afgørelse benyttes til at bistå EU-Domstolen.99 Generaladvo-

katernes forslag kan ofte være meget teoretiske og sommetider inddrage komparativ ret. Rets-

kildeværdien er ikke bindende, og EU-Domstolen behøver ikke at følge generaladvokatens 

                                                 
91 Resultatmeddelelse 2007/0168. 
92 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
93 Herefter ØSU. 
94 Kompensationsforordning 261/2004/EF og Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
95 Kompensationsforordning 261/2004/EF og Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
96 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
97 Stare decisis-doktrinen omhandler dommes præjudikatsværdi, og at domstolene skal følge tidligere afgørel-

ser, såfremt de omhandler lignende scenarier med samme fakta. EU-Domstolen benytter sig ikke af denne dok-

trin, jf. Neergaard, U. og Nielsen, R. (2015). EU ret, s. 157. 
98 Neergaard, U. og Nielsen, R. (2015). EU ret, s. 156-157. 
99 Folketingets EU-oplysning (n.d.). Hvad er en generaladvokat? 
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forslag,100 men kan f.eks. henvise til nogle af de synspunkter generaladvokaten har udtrykt.101 

Specialet vil inddrage generaladvokatens forslag til afgørelse i analysen af retspraksis. 

 

1.6.2. Økonomi 

Specialet vil benytte den deduktive metode. Den deduktive metode indebærer, at der tages 

udgangspunkt i “... nogle bestemte udsagn (præmisser) og arbejder os - ved overholdelse af 

bestemte regler - væk fra disse og frem til en bestemt konklusion.”.102 Derved vil specialet 

anvende veludviklede teorier103 til analysen af de økonomiske problemstillinger, og heraf 

komme frem til en konklusion baseret ud fra den pågældende teoris udsagn. 

 

Det økonomiske kapitel tager afsæt i, at markedet, ud fra en tankegang om regulering, poten-

tielt kan have overreguleret markedet. Denne opfattelse indebærer som hovedregel, at der 

derfor opstår et samfundsmæssigt dødvægtstab, pga. inefficient ressourceallokering.104 Der 

tages delvist afsæt i den østrigske skoles frie markeds-tilgang til økonomi, og der vil derfor i 

høj grad blive brugt logisk argumentation, frem for statiske matematiske modeller,105 der po-

tentielt kan være mere misvisende. 

Makroøkonomisk anvendes der dog ikke en absolut og meget militant “laissez-faire” tilgang, 

der forklarer al adfærd ud fra Adam Smiths “usynlige hånd”.106 I stedet ønskes en mere inter-

ventionistisk tilgang, da dette afspejler den nuværende reguleringssituation.107 

 

1.6.2.1. Neoklassisk teori 

Specialet vil anvende den neoklassiske teori, hvori virksomhederne anskues som en “black 

box”, og selve virksomheden anses som én beslutningstager/aktør.108 Den invariable hårde 

kerne, betyder at aktørerne er profitmaksimerende og rationelle. Beskyttelsesbæltet består af, 

                                                 
100 Folketingets EU-oplysning (n.d.). Hvad er en generaladvokat? 
101 Neergaard, U. og Nielsen, R. (2015). EU ret, s. 158. 
102 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi, bind 1. Videnskabsteori & Forklaringstyper, s. 58. 
103 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi, bind 2. Virksomhedsteori, Industriøkonomi, s. 44. 
104 Christensen, L. og Rasmussen, J. H. (red.). (2013). Microeconomics HA Kom/Jur, s. 258-260. 
105 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi, bind 1. Virksomhedsteori, Industriøkonomi, s. 87-90. 
106 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi, bind 1. Virksomhedsteori, Industriøkonomi, s. 306-308. 
107 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi, bind 2. Virksomhedsteori, Industriøkonomi s. 200-202. 
108  Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi, bind 2. Virksomhedsteori, Industriøkonomi, s. 66, 115-116. 
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at virksomhedernes ydelse antages at være homogene og opererer på et marked med fuldkom-

men konkurrence.109 Derudover antages det, at virksomhederne har samme efterspørgsels- og 

omkostningskurver, og samme adgang til information, da de opererer på det samme marked. 

Virksomhederne har fuldkommen information om udfaldet af deres handlinger, de nøjagtige 

sandsynligheder for udfaldene af handlingerne kendes dog ikke. Ligeledes antages det, at der 

er lave eller ikke-eksisterende transaktionsomkostninger.  

 

Den neoklassiske økonomi er essentiel for forståelsen af luftfartsselskaberne i flybranchens 

ageren, idet deres beslutninger antages at være rationelle og profitmaksimerende. Der må så-

ledes foreligge en risikovurdering forud for beslutningstagningssprocessen i luftfartsselska-

berne, hvilket vil blive belyst i den økonomiske analyse. 

 

1.6.2.2. Tab og/eller gevinst samt risikohåndtering 

Specialet vil inddrage beregninger om flypassagerers og luftfartsselskabernes tab og/eller ge-

vinst, og hvordan disse udspiller sig i samfundsøkonomien. Herunder hvorvidt forbruger- el-

ler virksomhedsoverskuddet stiger eller falder på baggrund af Kompensationsforordnin-

gens110 regler. Det vil yderligere blive gennemgået hvordan et eventuelt overskud allokeres 

mellem parterne. 

 

I forlængelse af virksomhedernes beslutningstagningsproces vil der også blive inddraget ba-

sale antagelser om luftfartsselskabernes risici. Risikohåndteringen vil blive anvendt i specialet 

til, at identificere de risici der er, på baggrund af Kompensationsforordningens111 regler om 

kompensation ved boardingafvisning, aflysning og forsinkelse. Herunder undersøges det 

hvordan Kompensationsforordningens112 regler ændrer luftfartsselskabernes adfærd for risi-

kodækning, og hvordan de på baggrund heraf kan optimere deres profit, i overensstemmelse 

med den neoklassiske teori om profitoptimering.113 

                                                 
109 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi, bind 2. Virksomhedsteori, Industriøkonomi s. 54-56. 
110 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
111 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
112 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
113 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi bind 2. Virksomhedsteori, Industriøkonomi, s. 54. 
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De samfundsøkonomiske konsekvenser, der udspringer af Kompensationsforordningen,114 vil 

blive belyst i en analyse af luftfartsselskabernes forskellige risici. Der vil i den forbindelse 

bl.a. blive lagt vægt på virksomhedernes likviditetsbelastninger som følge heraf. 

 

1.6.2.3. PA-teori 

PA-teorien vil blive brugt til at analysere luftfartsselskabets risikohåndtering over for flypas-

sagererne, og hvordan disse to parter kan indgå en incitamentsforenlig kontrakt.115 Målsæt-

ningen er en kontrakt hvor agenten undgår færrest mulige boardigafvisninger, aflysninger og 

forsinkelser, og hvor der tages hensyn til principalens tidsmæssige tab.116 

I den forbindelse er det flypassagererne som principal der ønsker at kontrollere luftfartssel-

skaberne som agent. PA-teoriens hårde kerne antager ligesom det neoklassiske forsknings-

program, at aktørerne er rationelle beslutningstagere. PA-teorien omhandler dog mere situa-

tionsbestemte valg, hvorfor beskyttelsesbæltet består af en identifikation af aktørerne, de pa-

rametriske usikkerheder og aktørernes informationsniveauer. Løsningen på PA-teoriens pro-

blemstilling findes ved udarbejdelsen af en incitamentsforenlig kontrakt, der skaber incita-

ment for både principalen og agenten til at overholde kontrakten.117 

 

Der er meget asymmetrisk information i form af prækontraktuel adverse selection, da det til 

en vis grad er agentens strategier, der bestemmer hvornår der sker en aflysning eller forsin-

kelse. Principalen har kun i begrænset omfang mulighed for at kontrollere agenten. 

Post-kontraktuelt ønsker agenten en sådan incitamentsstruktur, at han ikke kan holdes ansvar-

lig for usædvanlige forhold, hvor han har truffet de forsvarlige handlinger, der med rimelighed 

kunne forventes, men i stedet belønnes for at have handlet ansvarligt.118 For agenten og prin-

cipalen foreligger der desuden en lang række risici, f.eks. om principalen ved boardingafvis-

ning, aflysning eller forsinkelse kan nå sin tilslutningsforbindelse, eller hvorvidt principalen 

                                                 
114 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
115 Hendrikse, G. (2003). Economics and management of organizations: Co-ordination, motivation and strat-

egy, s. 102. 
116 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi bind 2. Virksomhedsteori, Industriøkonomi, s. 168-169. 
117 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi bind 2. Virksomhedsteori, Industriøkonomi, s. 171-172. 
118 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi bind 2. Virksomhedsteori, Industriøkonomi, s. 169. 
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iht. Kompensationsforordningen,119 kan opnå deres forventede økonomiske kompensation fra 

agenten i disse tilfælde. Alle aktører antages qua den parametriske usikkerhed, at være bevid-

ste om disse usikkerheder. Både forbrugerne og virksomhederne antages at være risikoneu-

trale, og er kun villige til, at påføre sig øget usikkerhed, hvis de bliver belønnet herfor.120 

 

1.5.3. Integreret 

1.5.3.1. Retspolitik 

Retspolitikken anvendes til at analysere hvorledes den gældende ret, undersøgt i den juridiske 

analyse, bør være i fremtiden. Dermed afviges der også fra den retspositiviske teori fra den 

juridiske metode. Retspolitikken er i stedet baseret på hvordan den fremtidige lovgivning bør 

udformes, således at aktørernes handlinger kan optimeres ud fra økonomiske efficiensbetragt-

ninger.121 

 

På baggrund af de juridiske og økonomiske betragtninger, vil det udmunde sig i 6 konkrete 

retspolitisk forslag til hvordan Kompensationsforordningen122 kan ændres vha. ny lovgivning, 

og dermed bidrage til en mere efficient samfundsøkonomi. Der vil i den henseende blive ana-

lyseret hvorvidt yderligere regulering eller deregulering udgør en Paretoforbedring og hvor-

vidt dette er Kaldor-Hicks samfundsefficient. Herunder bl.a. hvordan man kan omfordele de 

forskellige økonomiske kompensationer. Selvom Kaldor-Hicks efficiens er uinteressant mht. 

fordelingen af økonomiske gevinster, er det relevant ift. hvorvidt Kompensationsforordnin-

gen123 de lega lata lever op til sine formål. 

 

1.5.3.1.1. EU-retlige principper 

Forslagene vil blive vurderet ud fra EU-rettens subsidiaritets- og proportionalitetsprincip. 

Subsidiaritetsprincippet fremgår af art. 5, stk. 1 og stk. 3, TEU, og benyttes i EU-retten. Prin-

cippet kræver at to kumulative betingelser er opfyldt, nemlig at målene for den handling der 

                                                 
119 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
120 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi bind 2. Virksomhedsteori, Industriøkonomi, s. 168-171. 
121 Tvarnø, C. D. og Nielsen, R. (2014). Retskilder & retsteorier, s. 499-500. 
122 Kompensationsforordning 261/2004/EF 
123 Kompensationsforordning 261/2004/EF 



Kandidatspeciale - cand.merc.jur. 2019 Copenhagen Business School Kristina Jensen & Matthias Bödewadt Lund 
 

 25 af 140 

agtes at blive udført, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, og at handlin-

gen kan gennemføres mere efficient på fællesskabsplan. 

Subsidiaritetsprincippet indebærer, at EU som udgangspunkt bør foretrække minimumshar-

monisering, og derved overlader det til medlemsstaterne selv, at indføre og ophøje f.eks. for-

brugerbeskyttelse.124 Specialet vil benytte dette til, at se på om der kan opnås en regulering 

der er mere samfundsefficient ved f.eks. minimumsharmonisering.  

Proportionalitetsprincippet fremgår af art. 5, stk. 1 og 4, TEU, og indebærer at handlinger 

ikke må gå ud over det, der er nødvendigt for at opnå målet. Specialet vil benytte  proportio-

nalitetsprincippet til at analysere, hvorvidt forslagene til en ny Kompensationsforordning, står 

i forhold til formålene med Kompensationsforordningen.125 

 

1.5.3.1.2. Hvidbog, forslag og konsekvensanalyse fra EU 

Ved de retspolitiske forslag, vil Kommissionens hvidbog126 om transport bliver anvendt til, at 

se hvad EU har haft af målsætninger, og hvorvidt disse er i overensstemmelse med de retspo-

litiske forslag. Hvidbogen omhandler en del målsætninger for transportområdet i EU, herun-

der for luftfart.127 Hvidbøger anses for et forberedende instrument til ny lovgivning.128  

 

Ligeså vil specialet anvende forslaget til en ny Kompensationsforordning,129 for at se hvilke 

overvejelser Kommissionen har haft, ift. hvad der kunne ændres på luftfartsområdet. Forslag 

til ny lovgivning kommer fra Kommissionen og sker iht. art. 17, TEU, med mindre andet 

følger af traktaterne, jf. art. 17, stk. 2, TEU. 

Konsekvensanalysen fra 2013130 vil ligeledes blive benyttet til, at se på Kommissionens for-

slag til hvordan lovgivningen for luftfartsområdet bør være i fremtiden. 

                                                 
124 Neergaard, U. og Nielsen, R. (2015). EU ret, s. 107-108. 
125 Kompensationsforordning 261/2004/EF 
126 Hvidbog 2011/0144. 
127 Hvidbog 2011/0144, s. 23.  
128 Cosma, H. A., og Wish, R. (2003). Soft Law in the Field of EU Competition Policy, s. 46-48.  
129 Forslag til Kompensationsforordning (fremtidig) 2013/0072, der er fremsat den 13. marts 2013 til opdate-

ring af den nuværende Kompensationsforordning blive belyst. 
130 Konsekvensanalyse (2013). 



Kandidatspeciale - cand.merc.jur. 2019 Copenhagen Business School Kristina Jensen & Matthias Bödewadt Lund 
 

 26 af 140 

Det er dog værd at pointere at Hvidbogen,131 Forslaget til en ny Kompensationsforordning132 

samt Konsekvensanalysen133 er fra 2011-2013, hvorfor de kun vil blive benyttet, hvor det er 

relevant for analysen. Specialets retspolitiske del fremsætter retspolitiske forslag, som ligele-

des vil tage afsæt i den økonomiske analyse. 

 

1.5.3.2. Efficiens 

Det integrerede afsnit bygger der videre på konklusionerne fra den juridiske og økonomiske 

analyse, hvorefter det vil blive undersøgt hvordan der ved inddragelsen af virksomhedernes 

økonomiske rationaler, i den fremtidige lovgivning, kan opnå den største samfundsmæssige 

efficiens. Dette vil være til gavn for samfundet, herunder virksomhederne og forbrugerne i 

EU. 

 

Til brug for målingen af samfundsmæssig efficiens tages der udgangspunkt i Kaldor-Hicks 

efficiens. Da det ikke er fordelingen mellem luftfartsselskaber og forbrugere der er interes-

sant, men hvorledes samfundet som helhed kan opnå en større gevinst, og dermed minimere 

et eventuelt dødvægtstab. I modsætning til Paretooptimalitet - hvor ingen part kan stilles 

bedre, uden at det går udover den anden part134 - ønskes der i overensstemmelse med Kom-

pensationsforordningens135 formål, en mere ligelig fordeling af samfundsgevinsten blandt 

luftfartsselskaberne og flypassagererne. Således vil et Kaldor-Hicks efficient resultat kunne 

gavne en aktør mere, end det skader den anden aktør.136 Mest optimalt ville dog være en 

situation hvor begge aktører opnår Paretoforbedringer, således at begge parter bliver stillet 

bedre end førhen.137 Således kan et retspolitisk forslag både vurderes iht. de Paretoforbedrin-

ger disse vil medføre, og ift. hvorledes disse vil gavne samfundet som helhed iht. Kaldor-

Hicks efficiens. 

 

                                                 
131 Hvidbog 2011/0144. 
132 Forslag til Kompensationsforordning (fremtidig) 2013/0072. 
133 Konsekvensanalyse (2013). 
134 Eide, E. og Stavang, E., (2008), Rettsøkonomi, s. 34-35. 
135 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
136 Eide, E. og Stavang, E., (2008), Rettsøkonomi, s. 36. 
137 Eide, E. og Stavang, E., (2008), Rettsøkonomi, s. 36. 
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Kapitel 2 - Juridisk analyse 

 

Den juridiske analyse vil se på formålet med den nuværende Kompensationsforordning,138 

samt se på, om der er områder der har ændret sig fra den tidligere Kompensationsforord-

ning.139 140 Herunder om EU141 har ændret formålet og rækkevidden af den nuværende Kom-

pensationsforordning.142 Ligeledes vil der blive taget afsæt i Kompensationsforordningens143 

bestemmelser og præamblens formål. 

Der vil hertil, som beskrevet i metoden, blive anvendt en ordlydsfortolkning. Ligeledes blev 

det fastsat af EU-Domstolen, i C-402/07 og C-432/07 Sturgeon og Böck, at der også skal ses 

på sammenhængen hvori bestemmelserne indgår, for at se om målene forfølges ift. de betragt-

ninger der har ført til Kompensationsforordningen,144 jf. pr. 41-42.  

Dette sammenholdes med retspraksis på området for boardingafvisning, aflysning, forsinkelse 

og kompensation, for at klargøre hvad gældende ret på områderne er. 

 

2.1. Formålsfortolkning af Kompensationsforordningen 

Kompensationsforordning145 er udstedt iht. TEU, og særligt art. 100, stk. 2, TEUF146 og op-

fylder dermed legalitetsprincippet147 om at bindende sekundærregulering skal have afsæt i 

primærreguleringen. Der findes dog ingen regler i traktaten der regulerer området for flypas-

sagererne, idet det er Europa-Parlamentet og Rådet der skal fastsætte reglerne, jf. art. 100, stk. 

2 TEUF.  

                                                 
138 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
139 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
140 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
141 Med EU forstås samlet den lovgivning skabt af Europa-Parlamentet og Rådet, under forslag fra Kommissi-

onen. 
142 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
143 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
144 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
145 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
146 Kompensationsforordning 261/2004/EF, præambel afsnit 2. 
147 Legalitetsprincippet omfatter at EU skal have hjemmel i lovgivningen til at udstede nye retsakter. Dette ses 

i form af bestemmelserne om tildelt kompetence i art. 5, TEUF, og art. 296, stk. 3, TEUF. 
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Formålet med Kompensationsforordningen148 fremgår i stedet af præambelbetragtningerne i 

Kompensationsforordningen,149 udtalelser fra EU og ØSU understøttet af EU-Domstolens 

retspraksis. 

 

2.1.1. Formål - forbrugerbeskyttelse 

I Kompensationsforordningen,150 der trådte i kraft i d. 17. februar 2005, fremgår det af præ-

ambelbetragtning nr. 1, at Kompensationsforordningen151 har til formål, at “... sikre et højt 

beskyttelsesniveau for passagerer. Endvidere bør der fuldt ud tages hensyn til forbrugerbe-

skyttelseskrav generelt.” 

ØSU påpegede i deres udtalelse152 ifbm. med arbejdet med den nugældende Kompensations-

forordning,153 at “Det bør præciseres og af lovgrundlaget fremgå, at 

forslaget primært har baggrund i forbrugerbeskyttelse.”154 

 

Den tidligere Kompensationsforordning155 havde ligeledes et forbrugerbeskyttende formål, 

hvilket også fremgik af den tidligere Kompensationsforordnings156 præambelbetragtning nr. 

2 ”…bør flypassagerernes interesser beskyttes gennem en fælles foranstaltning.” 

 

I Kompensationsforordningen,157 fremgår det, at den tidligere Kompensationsforordning158 

skabte en grundlæggende beskyttelse af flypassagerers rettigheder, jf. Kompensationsforord-

ningens159 præambelbetragtning nr. 3. Det fremgår dog også at flypassagererne stadig oplever 

                                                 
148 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
149 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
150 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
151 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
152 ØSU’s udtalelse 2002/C 241/05. 
153 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
154 ØSU’s udtalelse 2002/C 241/05, pkt. i 3.4. 
155 Kompensationsforordning 295/91/EØF, trådte i kraft d. 8. april 1991.  
156 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
157 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
158 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
159 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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gener og problemer. Derfor har Kompensationsforordningen160 til formål at forbedre flypas-

sagerers beskyttelsesstandarder, så man herved styrker passagerernes rettigheder over for luft-

fartsselskaberne, jf. Kompensationsforordningens161 præambelbetragtning nr. 4.  

 

Desuden er forbrugerbeskyttelsen i Kompensationsforordningen162 udvidet fra kun, at omfatte 

ruteflypassagerer i den tidligere Kompensationsforordning,163 til nu både at omfatte rutefly-

passagerer og charterflypassagerer, jf. Kompensationsforordningens164 præambelbetragtning 

nr. 5.  

Samtidig hermed, er der også sket en udvidelse af formålet for hvilke flyafgange der er om-

fattet, hvorefter flyafgange fra tredjelande til en lufthavn i EU, der opereres af et EU-luftfarts-

selskab, ligeledes er omfattet af Kompensationsforordningen,165 jf. Kompensationsforordnin-

gens166 præambelbetragtning nr. 6. 

 

Det fremgår således af præambelbetragtningerne og formålets ordlyd i den nuværende Kom-

pensationsforordning,167 at der ønskes et endnu højere forbrugerbeskyttelsesniveau end der 

tidligere har været. Ligeledes, at der skal være en højere og mere generel harmoniseret EU-

standard for forbrugerbeskyttelse af flypassagererne. Det fremgår også, at forbrugerbeskyt-

telsen omfatter flere typer af flypassagerer og flere flyafgange i den nugældende Kompensa-

tionsforordning,168 end hidtil. Kompensationsforordningens169 formål er derfor ikke blot at 

beskytte EU-borgerne, men ligeledes at beskytte tredjelandsstatsborgere, der rejser med et 

EU-luftfartsselskab og til eller fra en lufthavn i EU. 

Formålet med Kompensationsforordningen170 er derfor, at flypassagerers rettigheder vægtes 

meget højt, hvilket også fremgå af retspraksis, hvor de i dommen C-344/04 IATA og ELFAA 

                                                 
160 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
161 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
162 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
163 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
164 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
165 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
166 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
167 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
168 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
169 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
170 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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siger, “... skal det understreges, at det umiddelbare formål, som fællesskabslovgiver forfølger 

... er at styrke beskyttelsen af de passagerer, der bliver udsat for en flyafgangs aflysning eller 

lange forsinkelse...” jf. pr. 82,171 vores understregning og af dommen C-12/11 McDonagh v. 

Ryanair, at et af hovedformålene er forbrugerbeskyttelse, jf. pr. 63.172 Ligeså at forbrugerbe-

skyttelselsrettighederne skal fortolkes bredt, jf. dommen C-22/11 Finnair, pr. 23.173 

 

2.1.2. Formål - harmonisering af reglerne 

Kompensationsforordningen174 har til formål at sikre, at luftfartsselskaberne opererer under 

harmoniserede betingelser på et liberaliseret marked, jf. Kompensationsforordningen175 præ-

ambelbetragtning nr. 4. Hvormed det må forstås, at alle flypassagerer, uanset hvilken med-

lemsstat disse måtte komme fra, skal have ret til den samme kompensation. 

 

Samtidig har formålet med Kompensationsforordningen176 også været at lukke nogle af de 

lovgivningsmæssige huller som den tidligere Kompensationsforordning177 har medført, jf. 

Forhåndsmeddelelsens, pkt. 2.178 

I den tidligere Kompensationsforordning,179 var et af formålene et ønske om en fælles luft-

fartspolitik, jf. den tidligere Kompensationsforordningens180 præambelbetragtning nr. 1. 

Dette formål må antages ligeledes at være delvist opfyldt181 i den nuværende Kompensations-

forordning,182 eftersom den fælles luftfartspolitik, indeholder harmoniserede rettigheder for 

                                                 
171 C-344/04 IATA og ELFAA. 
172 C-12/11 McDonagh v. Ryanair. 
173 C-22/11 Finnair. 
174 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
175 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
176 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
177 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
178 Forhåndsmeddelelse 2003/0361. 
179 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
180 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
181 Eftersom Kompensationsforordning 261/2004/EF  ikke har harmoniseret sanktionerne, idet disse er overladt 

til national ret, at afgøre, jf. Kompensationsforordning 261/2004/EF præambelbetragtning nr. 21 samt art. 16.  
182 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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flypassagererne. Kompensationsforordningen183 har dermed fastholdt og udvidet luftfartspo-

litikken ift. den tidligere Kompensationsforordning.184  

 

2.1.3. Begrænsning af luftfartsselskabernes forpligtelser 

Det fremgår Kompensationsforordningens185 præambelbetragtning nr. 14, at “... bør de trans-

porterende luftfartsselskabers forpligtelser begrænses eller bortfalde, hvis en begivenhed 

skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle for-

holdsregler, der med rimelig kunne træffes, faktisk var truffet.” EU har hermed haft til hensigt 

at begrænse luftfartsselskaberne forpligtelser i visse henseender, når der er tale om usædvan-

lige omstændigheder. 

 

Dette formål er en væsentlig ændring fra den tidligere Kompensationsforordning186 til den 

nuværende Kompensationsforordningen,187 der har stor betydning for både flypassagererne 

og luftfartsselskaberne. Begrebet “usædvanlige omstændigheder” vil nærmere blive belyst i 

afsnit 2.2.5. Herunder hvordan begrebet er videreudviklet i retspraksis. 

 

2.2. Gældende ret 

I 2005 blev der udstedt en ny forordning på området for kompensationsrettigheder for flypas-

sagerer. Kompensationsforordningen188 trådte i kraft d. 17. februar 2005, og ophæver og er-

statter dermed den tidligere Kompensationsforordning,189 hvilket fremgår af selve Kompen-

sationsforordningens190 titels ordlyd, nemlig “Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand 

til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om 

                                                 
183 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
184 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
185 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
186 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
187 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
188 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
189 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
190 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91”, vores understregning. Den nugældende Kompen-

sationsforordning191 adskiller sig væsentligt fra den tidligere Kompensationsforordning192 på 

en række områder, bl.a. ift. anvendelsesområdet, de begreber den anvender samt retten og 

størrelsen på kompensation for flypassagererne. Kompensationsforordningens193 regler, er 

minimumsrettigheder for flypassagererne der oplever boardingafvisning mod deres vilje, af-

lysning eller forsinkelse, jf. Kompensationsforordningen194 art. 1, stk. 1. Når der er tale om 

minimumsregler, betyder det, at flypassagererne kan opleve bedre rettigheder end foreskrevet 

fra luftfartsselskaberne.  

 

2.2.1. Anvendelsesområde 

I Kompensationsforordningen195 er anvendelsesområdet for Kompensationsforordningen196 

beskrevet i art. 3, og sammenholdes med præambelbetragtningerne, således at den omfatter 

alle former for flypassagerer, uagtet om disse måtte være flypassagerer på rute- eller charter-

fly, jf. Kompensationsforordningens197 præambelbetragtning nr. 5, og uanset om der er tale 

om boardingafvisning, aflysning eller forsinkelse,198 jf. Kompensationsforordningens199 præ-

ambelbetragtning 2-4, samt art. 1, 1. pkt.  

 

Flypassagererne er som beskrevet i præambelbetragtningerne omfattet af Kompensationsfor-

ordningen,200 når der er tale om en flyvning fra en lufthavn beliggende i medlemsstaterne, jf. 

Kompensationsforordningens201 art. 3, stk. 1, lit. a. Herudover vil de flypassagerer der flyver 

fra en lufthavn, beliggende i et tredjeland, med endeligt bestemmelsessted i en medlemsstats 

                                                 
191 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
192 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
193 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
194 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
195 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
196 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
197 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
198 Kompensationsforordningen finder også anvendelse for lange forsinkelser. Begrebet “lange forsinkelser” er 

dog først defineret i C-402/07 og C-432/07 Sturgeon og Böck. 
199 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
200 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
201 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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område, og hvor luftfartsselskabet er et EU-luftfartsselskab også være omfattet, jf. Kompen-

sationsforordningens,202 jf. Kompensationsforordningens203 art. 3, stk. 1, lit. b, samt præam-

belbetragtning nr. 6. Dette er også i overensstemmelse med Fortolkningsvejledningsmedde-

lelsen.204 

Flypassagerer der rejser via et bonusprogram eller et andet lignende kommercielt program, 

vil også være omfattet af Kompensationsforordningen,205 jf. Kompensationsforordningens206 

art. 3, stk. 3. Derimod vil flypassagerer der rejser gratis eller til en nedsat billetpris, der ikke 

er tilgængelig for offentligheden, ikke være omfattet af Kompensationsforordningen,207 lige-

som det gjaldt for den tidligere Kompensationsforordnings,208 art. 7. Hermed forstås, at de 

flybilletter luftfartsselskaberne tilbyder deres eget personale, ikke er omfattet af bestemmel-

serne i Kompensationsforordningen.209 210 

 

Luftfartsselskaberne er omfattet af Kompensationsforordningen,211 hvis de flytransportydel-

ser de tilbyder, er til rådighed for ovenstående flypassagerer, jf. Kompensationsforordnin-

gens212 art. 3, stk. 5, 1. punktum.  

Ligeledes er luftfartsselskaberne omfattet, selvom de ikke har indgået en kontrakt med oven-

stående flypassagerer, men at luftfartsselskabet i stedet opfylder lufttransportydelserne på 

vegne af den, som har indgået en kontrakt med flypassagererne, jf. Kompensationsforordnin-

gens213 art. 3, stk. 5, 2. punktum. 

Hermed forstås at luftfartsselskaberne er forpligtet direkte over for flypassagererne, og der-

med har sprunget mellemleddet - bestående af tredjemand - over. Således vil flypassagererne 

                                                 
202 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
203 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
204 Fortolkningsvejledning C/2016/3502, s. 6, pkt. 2.1.1, 1. afsnit. 
205 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
206 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
207 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
208 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
209 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
210 Fortolkningsvejledning C/2016/3502, s. 7, afsnit 2.2.2. 
211 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
212 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
213 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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formentligt også have nemmere ved, at rette deres krav direkte mod luftfartsselskaberne, 

udenom eventuelle mellemmænd. 

 

2.2.2. Begreberne boardingafvisning, aflysning og forsinkelse 

Det er relevant at klarlægge forståelsen af begreberne, anvendt i ordlyden på titlen i Kompen-

sationsforordningen,214 samt Kompensationsforordningens215 art. 4-6: boardingafvisning, af-

lysning og forsinkelse. Ligeledes er det relevant at belyse om begreberne har videreudviklet 

sig i retspraksis. Denne fastlæggelse af begreberne er desuden relevant, idet disse begreber 

kan give ret til kompensation, jf. Kompensationsforordningen216 art. 7. 

 

2.2.2.1. Boardingafvisning 

Boardingafvisning defineres i Kompensationsforordningen,217 som en 

 

“.... afvisning af passagerer på en flyvning selv om de er mødt frem til boarding på de betin-

gelser, der er fastlagt i art. 3, stk. 2, undtagen hvor der er rimelige grunde til afvisningen, 

som f.eks. helbreds- eller sikkerhedsmæssige årsager eller ufuldstændig rejselegitimation.”, 

jf. Kompensationsforordningens218 art. 2, stk. 1, pkt. j. 

 

2.2.2.1.1. C-22/11 Finnair - Boardingafvisning pga. luftfartsselskabets handlinger 

Dommen af 4. oktober 2012 omhandler en sag vedrørende boardingafvisning over to om-

gange. Grundet en strejke blandt lufthavnspersonalet blev et fly aflyst, hvorefter flypassage-

rerne blev sat om bord på en efterfølgende flyafgang. En af de flypassagerer der oprindeligt 

skulle have været med på den efterfølgende flyafgang, Timy Lassooy blev boardingafvist, da 

luftfartsselskabet havde omstruktureret flyafgangene således, at de første flypassagerer der 

                                                 
214 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
215 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
216 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
217 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
218 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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havde fået aflyst deres flyafgang, blev prioriteret højest. Dermed blev Hr. Lassooy nedpriori-

teret og boardingafvist, på trods af at være fremmødt rettidigt til den planlagte flyafgang, jf. 

pr. 12-13. 

Det følger således af dommens pr. 32, at luftfartsselskabet har omorganiseret flyafgangene, 

som følge af lufthavnspersonalets strejke. Derved er det forsøgt at ”... sprede de negative 

virkninger … blandt en større mængde flypassagerer ... så ventetiden ikke blev urimelig 

lang...”, jf. pr. 17, nr. 3.219 Dette har således ledt til driftsmæssig boardingafvisning og ikke 

økonomisk boardingafvisning som følge af f.eks. overbookning. Ansvarsgrundlaget må dog 

siges at ligge hos lufthavnen, og ikke selve luftfartsselskabet. 

 

Sagens kerne, ratio decidendi, omhandler et relevant spørgsmål vedrørende selve definitionen 

og omfanget af boardingafvisning. Navnlig hvorvidt boardingafvisning kun er begrænset til 

luftfartsselskabets økonomiske ræsonnement, dvs. om anvendelsen f.eks. kun finder sted så-

fremt luftfartsselskabet har overbooket en flyafgang, og som følge heraf pga. de bagvedlig-

gende økonomiske grunde har måtte boardingafvise en flypassager.220 

 

Retten i 1. instans i Helsinki mente at Kompensationsforordningens221 art. 5, stk. 3 skulle 

finde anvendelse,222 eftersom Finnair havde truffet de nødvendige forholdsregler ved at om-

organisere flyafgangene som følge af lufthavnspersonalets strejke, jf. pr. 14. 

                                                 
219 Finnair var nødsaget til at aflyse en tidligere flyafgang grundet strejke blandt lufthavnens personale. Derfor 

valgte Finnair at omorganisere de efterfølgende flyafgange fra lufthavnen, for at akkomodere de flypassagerer 

der tidligere var blevet ramt af flyaflysningen. Denne efterfølgende situation resulterede i Hr. Lasooys boar-

dingafvisning, grundet Finnairs forsøg på at sprede de negative virkninger blandt en større mængde flypassa-

gerer. 
220 Boardingafvisning af økonomiske årsager - modsat driftsmæssige årsager - omfatter luftfartsselskabets 

overbookning af passagerer på en flyafgang. En af grundene til overbookning er at mellem 15-20% og nogle 

gange op mod 30% af flypassagerer ikke møder op til den pågældende flyafgang, jf. ØSU’s udtalelse, 91/C 

31/09, pkt. 1.1.2. 
221 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
222 Sagen blev dog anket til appelretten i Helsinki, hvor Hr. Lassooy fik medhold. Sagen blev efterfølgende 

kassationsaket til Finlands højeste domstol, Korkein oikeus/Supreme Court. 
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Det er dog vigtigt at bemærke at undtagelsesreglen i art. 5, stk. 3 ikke gælder for boardingaf-

visning,223 men at der samtidig heller ikke er noget til at hinder for, at en sådan undtagelses-

regel alligevel kan udvides til også, at dække over boardingafvisning, jf. pr. 36. Dette har blot 

ikke været tilsigtet med den nuværende udformning af Kompensationsforordningen.224 Gene-

raladvokat Bot anfører i sit forslag til afgørelse,225 pr. 59-62 at forskellen mellem boardingaf-

visning og aflysning samt forsinkelse er, at det er luftfartsselskabet der er medvirkende til 

denne situation, og at det kun omfatter enkelte personer, da flyet sædvanligvis stadig vil lette 

og ikke blive aflyst eller forsinket.226 Man giver dermed også EU-Domstolen mulighed for at 

udfylde loven på de relevante områder, der måtte være nødvendigt, for at opfylde forordnin-

gens formål.227 

 

2.2.2.1.1.1. Dommens resultat og præjudikatsværdi 

Der vil være tale om boardingafvisning, uanset om det pågældende luftfartsselskab begrunder 

en boardingafvisning som følge af driftsmæssige årsager eller økonomiske årsager. Dette er 

dog i modstrid med Kompensationsforordningens228 præambelbetragtning nr. 15, der klart 

slår fast at “Det betragtes som usædvanlige omstændigheder, … for så vidt angår et bestemt 

fly en bestemt dag...”. Dermed har man skabt en uklar situation, da den i sagen omhandlede 

omorganiserings varighed udstrakte sig over mere end én dag. Det bemærkes desuden, at så-

fremt fortolkningen havde været udvidende, ville dette kunne lede til luftfartsselskabernes 

omgåelse af Kompensationsforordningens229  bestemmelser, og dermed undgåelse af udbeta-

ling af kompensation. Omgåelsen ville f.eks. kunne bestå i at begrunde boardingafvisningen 

med en omorganisering af det pågældende luftfartsselskabs flyafgange, da dette ville være at 

                                                 
223 Se Kompensationsforordning 261/2004/EF præambelbetragtning nr. 15, hvori undtagelsesreglen, usædvan-

lige omstændigheder kun finder anvendelse ved lange forsinkelser, en forsinkelse natten over eller en aflys-

ning. 
224 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
225 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Y. Bot til C22/11 Finnair. 
226 Se afsnit 2.2.2.3.1. 
227 Med vedtagelsen af Kompensationsforordningen var det den udtalte målsætning at lukke hullerne i den tid-

ligere Kompensationsforordning og at mindske hyppigheden af praksis med boardingafvisning, jf. Forhånds-

meddelelse 2003/0361, pkt. 2. 
228 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
229 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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anse som en driftsmæssig og ikke økonomisk boardingafvisning, jf. generaladvokatens for-

slag,230 pr. 40. 

 

Generaladvokat Bot er ligeledes af den opfattelse at undtagelserne for boardingafvisning kun 

bør omfatte den individuelle flypassagers situation, jf. generaladvokatens forslag231 pr. 44. 

Ligeledes mener generaladvokaten, at selve begrebet “boardingafvisning” bør fortolkes bredt. 

Dette skaber ikke mange muligheder for luftfartsselskaberne til at fortolke sig uden om be-

grebet “boardingafvisning”, og det vil derfor være yderst vanskeligt at kunne legitimere en 

boardingafvisning fra luftfartsselskabets side. 

Herudover er Generaladvokaten af den opfattelse, at boardingafvisninger, som er en undta-

gelse til flypassagerernes kompensationsret, skal fortolkes indskrænkende og strengt over for 

luftfartsselskaberne i overensstemmelse med principperne gengivet i C-549/07 Wallentin-

Hermann, pr. 17, jf. generaladvokatens forslag,232 pr. 44-45. 

 

2.2.2.2. Aflysning  

Aflysning er i Kompensationsforordningen233 fastsat til “... en planlagt flyvning, hvortil der 

var mindst én reservation, som ikke gennemføres”, jf. Kompensationsforordningens234 art. 2, 

stk.1, pkt. l. Aflysning forekommer således når flypassagererne på en flyafgang er nødsaget 

til at komme med et andet fly, og dermed tilslutter sig andre flypassagerer på en anden flyaf-

gang, der planlægningsmæssigt var uafhængig af den oprindelige flyafgang.235 

 

2.2.2.2.1. Skelnen mellem aflysning og forsinkelse 

I C-402/07 og C-432/07 Sturgeon og Böck var et af dommens resultater, at lange forsinkelse 

ikke udgør en aflysning. Til dette spørgsmål lægger EU-Domstolen især vægt på planlægnin-

                                                 
230 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Y. Bot til C22/11 Finnair. 
231 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Y. Bot til C22/11 Finnair. 
232 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Y. Bot til C22/11 Finnair. 
233 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
234 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
235 C-83/10 “Rodríguez v Air France”, pr. 29. 
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gen af selve flyafgangen, og anser ikke en forsinkelse af den planlagte flyafgang for en aflys-

ning, uanset dens varighed, jf. pr. 34. EU-Domstolen udelukker dog ikke at en lang forsinkelse 

nogle gange kan udgøre en aflysning, jf. pr. 36-38.236 

 

Generaladvokat E. Sharpston er i sit forslag til afgørelse pr. 51-52 uenig i EU’s antagelse om 

at en aflysning skulle være værre end en forsinkelse. Generaladvokaten lægger bl.a. vægt på 

oplysningsværdien i at forbrugeren ved en aflysning, kan få at vide hvornår næste flyafgang 

finder sted.237 Derimod må flypassagerer ved en forsinkelse vente, og til tider i adskillige 

timer, i det uvisse. 

Det tilføjes endvidere at en lufthavns kvalificering af en aflysning ikke altid kan tillægges 

værdi, da nogle lufthavne urigtigt ikke skelner mellem aflysninger og forsinkelser. Således er 

informationer modtaget fra lystavler og lufthavns- og luftfartsselskabspersonale ikke er af 

afgørende betydning for, at kvalificere en flyafgang som aflyst. Ligeledes er flypassagerernes 

bagagehåndtering, udstedelse af nye boardingpas, overføring af flypassagerer til et andet fly, 

ændring af afgangs- eller ankomstlufthavn heller ikke af afgørende betydning, da disse ikke 

har noget at gøre med selve flyafgangen som en selvstændig begivenhed. Situationen må i 

stedet vurderes ud fra en konkret vurdering, jf. pr. 37-39. Des flere forhold, des større chance 

er der for at der er tale om en aflysning, og ikke en forsinkelse. 

Det er dog vigtigt at pointere, at disse grunde ikke bør anses som en udtømmende liste, og at 

der kan ligge mange forskellige forklaringer bag, de bør således ikke automatisk være kom-

pensationsberettigende i sig selv. 

 

                                                 
236 Dermed forstås også at forsinkelser på mere end 25 timer, ikke umiddelbart anses som en aflysning, uagtet 

at der er tale om en lang forsinkelse. 
237 Generaladvokaten henviser i Forslag til afgørelse fra generaladvokat Sharpston til  C-402/07 Sturgeon og 

C-432/07 Böck, til ordlyden af Kompensationsforordnings præambelbetragtning nr. 12 vedrørende aflysning. 

Heri angives at flypassagerer på aflyste flyafgange bør have ret til kompensation mm. men i præambelbetragt-

ning nr. 17, vedrørende forsinkelse, er ordlyden en helt anden, og her giver bestemmelserne ikke ret til kom-

pensation. (Dette er dog senere tilføjet i sagerne  C-402/07 Sturgeon og C-432/07 Böck, hvis forsinkelsen er 

over 3 timer). Dette er i modstrid med ordlyden af Kompensationsforordningens præambelbetragtning nr. 2, 

der nævner at både boardingafvisning, aflysning og lange forsinkelser “forårsager alvorlige problemer og ge-

ner for passagerne”. 
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2.2.2.3. Forsinkelse 

Vedrørende flyforsinkelse, er der ikke i Kompensationsforordningen238 fastsat en definition 

af dette begreb, som det ellers ses med boardingafvisning og aflysning.239 Det fremgår dog 

andet steds i Kompensationsforordningen,240 at der er tale om en flyforsinkelse, når “... en 

flyafgang bliver forsinket ud over det tidspunkt for den planlagte afgang.”, jf. Kompensati-

onsforordningens241 art. 6, stk. 1.  

 

2.2.2.3.1. C-402/07 og C-432/07 Sturgeon og Böck - Definition af forsinkelse 

De to forenede sager afsagt d. 2. juli 2009 omhandler den samme problemstilling, da de to 

familier i sagen bliver hhv. 25 og 22 timer forsinkede i deres rejser. Den første forsinkelse 

opstår da familien Sturgeon skal flyve fra Toronto, Canada til Frankfurt am Main, Tyskland. 

Den næste forsinkelse for familien Böck opstår på samme vis på deres hjemrejse fra Mexico 

City, Mexico til Paris, Frankrig. I begge sager påberåber luftfartsselskaberne respektive 

Condor Flugdienst GmbH og Air France SA sig tekniske fejl, med begrundelsen om at disse 

vil udgøre usædvanlige omstændigheder iht. Kompensationsforordningens242  art. 5, stk. 3, så 

luftfartsselskaberne fritages for at udbetale kompensation iht. Kompensationsforordnin-

gens243 art. 7, stk. 1, lit. c, jf. pr. 11-26. 

Sagens præjudicielle spørgsmål omhandler hvorvidt forsinkelser på hhv. 25 og 22 timer kan 

anses for en aflysning, og ikke blot en lang forsinkelse, i det disse fly stadig gennemførte den 

planlagte flyvning. Spørgsmålet omhandler derfor muligheden for kompensation for forsin-

kede fly. EU-domstolen gør gældende, at lange forsinkelser uagtet hvor længe forsinkelsen 

varer ikke kan udgøre en aflysning, jf. pr. 34-38.244 

 

                                                 
238 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
239 Definitionen af en boardingafvisning og en flyaflysning findes i Kompensationsforordning 261/2004/EF 

art. 2, stk. 1, lit. j og l. 
240 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
241 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
242 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
243 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
244 Se afsnit 2.2.2.2.1. for en uddybende forklaring herfor. 
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2.2.3. Retten til kompensation  

Det er først og fremmest relevant at bemærke, at der inden den første Kompensationsforord-

ning245 trådte i kraft, blev brugt ordet “erstatning” i stedet for “kompensation” i den danske 

udgave af forslaget til den tidligere Kompensationsforordning,246 samt udtalelserne fra 

ØSU247 og Europa-Parlamentet.248 I forslagets titel på dansk fremgår det “Forslag til Rådets 

forordning (EØF) om fælles regler for erstatning til ruteflypassagerer, der afvises på grund af 

overbookning.”, vores understregning.  

Det fremgår af den engelske udgave af Kommissionens forslag,249 udtalelserne fra ØSU250 og 

Europa-Parlamentet251 samt i den tidligere udstedte Kompensationsforordning,252 at der helt 

gennemgående benyttes ordlyden ”compensation”. Hvilket også ses i overskriften til forslaget 

til den tidligere Kompensationsforordning253 “Proposal for a Council Regulation (EEC) on 

common rules for a denied boarding compensation system in scheduled air transport“, vores 

understregning. Der er dog belæg for begrebsforvirringen i forslagene og udtalelserne til den 

tidligere Kompensationsforordning,254 idet “compensation” oversat til dansk, i følge Gylden-

dals ordbog, både kan betyde erstatning, godtgørelse eller kompensation.255 Hvoraf det dog 

ifølge Bo og W.E. von Eybens juridiske ordbog kan betyde “kompensation” eller “modreg-

ning”.256  

 

Begrebet er dog i den vedtagne tidligere Kompensationsforordning257 rettet til “kompensa-

tion”, som stemmer overens med ordlyden i de engelske udgaver, hvilket bl.a. fremgår af den 

                                                 
245 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
246 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
247 ØSU’s udtalelse 91/C 31/09. 
248 Kommissionens udtalelse C19 af 28.1.1991. 
249 Forslag til Kompensationsforordning (1991) 90/99. 
250 ØSU’s udtalelse 91/C 31/09. 
251 Kommissionens udtalelse C19 af 28.1.1991. 
252 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
253 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
254 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
255 Axelsen, J. (2003) Engelsk-Dansk Ordbog. Ordet “compensation”. 
256 von Eyben, B. og von Eyben W.E. (2001). Juridisk Ordbog, ordet “kompensation” s. 154. 
257 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
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tidligere Kompensationsforordningens258 overskrift “om en ordning for kompensation til ru-

teflypassagerer, der afvises på grund af overbookning.”, vores understregning. 

Hermed er den danske sproglige version i overensstemmelse med den engelske version, da 

erstatning efter dansk ret kræver en culpøs handling, i modsætning til kompensation, der blot 

er en økonomisk godtgørelse for de gener flypassagererne har oplevet.259 Der har derudover 

ikke været denne uoverensstemmelse mellem begrebet erstatning og kompensation i de efter-

følgende udtalelser og den nuværende Kompensationsforordning.260 

 

Flypassagererne har ret til kompensation i tilfælde af boardingafvisning, jf. Kompensations-

forordningens261 art. 4, stk. 3, hvoraf kompensationen skal ske øjeblikkeligt. I tilfælde af af-

lysning, har flypassagererne ligeledes ret til kompensation, jf. Kompensationsforordningen262 

art. 5, stk. 1, lit. c. Kompensationsretten ved forsinkelser der var over 3 timer, er statueret i 

retspraksis, jf. C-402/07 og C-432/07 Sturgeon og Böck pr. 69,263 og C-629/10 Nelson pr. 40. 

Hvor EU-Domstolen i førstnævnte sag gør gældende, at de tre former: boardingafvisning, 

aflysning og forsinkelse alle sammen medfører tab af tid og store gener for flypassagererne, 

jf. pr. 44 og 53. EU-Domstolen udleder senere hen at kompensationsretten for forsinkelse bør 

være den samme som for aflysning, ved mere end 3 timers forsinkelse, jf. pr. 69. 

 

Kompensationsforordningens264 præambelbetragtninger nr. 15 uddyber art. 5, stk. 3, idet præ-

ambelbetragtning nr. 15 fastsætter at ”Det betragtes som usædvanlige omstændigheder, …, 

medfører en lang forsinkelse, en forsinkelse natten over eller aflysning…”. Dette må forstås 

således, at lange forsinkelser - når de kan undtages ift. usædvanlige omstændigheder - også 

må være kompensationsberettiget, på lige fod med aflysninger. Dette er også i overensstem-

melse med C-549/07 Wallentin-Hermann, pr. 17, der statuerer at retten til kompensation skal 

fortolkes bredt. 

                                                 
258 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
259 von Eyben, B. og Isager, H. (2015). Lærebog i erstatningsret, s. 85. 
260 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
261 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
262 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
263 C-402/07 Sturgeon og C-432/07 Böck. 
264 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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2.2.4. Størrelsen af kompensationen 

Kompensationsforordningen265 fastsætter størrelsen på kompensationsbeløbene. Disse beløb 

er sket i overensstemmelse med de af Europa-Parlamentets og Rådets fremsatte forslag, idet 

beløbene er blevet opdelt i 3 forskellige beløb, jf. figur 1, lige nedenfor. I samme figur ses 

beløbsstørrelserne for den tidligere kompensationsforordning.266  

 

Den tidligere Kompensationsforordning Kompensationsforordningen 

€ 75 for alle flyafgange <1.500 km. 

€ 300 for alle flyafgange >1.500 km. 

€ 250 for alle flyafgange op <1.500 km. 

€ 400 for flyvninger inden for EU >1.500 

km., samt flyvninger fra/til tredjeland til/fra 

EU mellem >1.500 km og <3.500 km. 

€ 600 for flyafgange der falder udenfor de 2 

ovenstående, f.eks.  flyvninger fra/til tredje-

land til/fra EU mellem >3.500 km. 

Figur 1: Egen tilvirkning, med udgangspunkt i den tidligere Kompensationsforordnings267 art. 4, stk. 2 og 

Kompensationsforordningens268 art. 7, stk. 1, a-c. 

 

Det er relevant at bemærke, at kompensationens størrelse i Kompensationsforordningen269 er 

blevet fastlagt ud fra distancen på flyvningerne, samt om flyvningen foretages fra EU til EU, 

eller fra EU til et tredjeland, eller flyvningen foretages fra et tredjeland og EU, hvoraf sidst-

nævnte er en udvidelse af anvendelsesområdet iht. den tidligere Kompensationsforordnings270 

art. 1. 

Hvis man er flypassager og flyver indenfor EU’s grænser, er der dog i princippet kun to beløb 

man kan få kompensation efter. For rejsedistancer under 1.500 km er kompensationsbeløbet 

                                                 
265 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
266 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
267 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
268 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
269 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
270 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
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€ 250, og for rejsedistance over 1.500 km er kompensationsbeløbet € 400. Derved er flypas-

sagerer der rejser inden for EU’s grænser afskåret fra, at få tildelt den høje kompensation på 

€ 600, selvom rejsedistancen inden for EU’s grænser er på over 3.500 km. Dette kan skyldes, 

at det kun er de færreste EU-medlemsstater der har en distance på over 3.500 km mellem 

sig,271 målt efter storcirkelmetoden iht. Kompensationsforordningen272 art. 7, stk. 4. 

 

Før de fastsatte beløb blev vedtaget, var der en del diskussion af hvor høj beløbsstørrelsen 

skulle være i Kompensationsforordningen.273 Diskussionen gik især på at “En nedskæring… 

er ikke nok til at ændre luftfartsselskabernes adfærd, … De nuværende beløbs utilstrække-

lighed vises ved, at luftfartsselskaberne fortsat udsætter store antal flypassagerer for boar-

dingafvisning.” jf. Kommissionens forslag.274 Kommissionen foreslog,275 at der skulle ske en 

tidobling af beløbsstørrelsen fra € 75 til € 750 på flyvninger under 1.500 km, og femdobling 

fra € 300 til € 1.500 på flyvninger over 1.500 km. Kompensationsbeløbene blev dog delt op i 

tre beløb i stedet for to beløb, som vist i ovenstående figur 1. Dette var i umiddelbar276 over-

ensstemmelse med Europa-Parlamentets-forslag277 og Rådets udtalelse.278  

 

Kompensationsforordningen279 giver luftfartsselskaberne mulighed for at nedsætte størrelsen 

på den kompensation flypassagererne ellers var berettiget til, såfremt flypassagererne får om-

lagt rejsen og når frem til deres endelige bestemmelsessted mellem 2-4 timer forsinket ift. den 

oprindelige tidsplan, jf. Kompensationsforordningen280 art. 7, stk. 2.  

 

                                                 
271 F.eks. er rejsen mellem Ivalo lufthavn, IVL (Finland) til Larnaca lufthavn, LCA (Cypern). 3.773 km. målt 

efter storcirkelmetoden, men giver kun ret til EUR 400 i kompensation.  
272 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
273 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
274 Forslag til Kompensationsforordning (2004) ændring  2003/C 71 E/10, s. 191, pind 2. 
275 Forslag til Kompensationsforordning (2004) ændring  2003/C 71 E/10, s. 195, art. 7. 
276 De foreslog beløbene ændret til € 200-400-600, og blev i stedet € 250-400-600. 
277 Det har dog været et ønske fra Europa-Parlamentet, jf. Forslag til Kompensationsforordning (2004) ændring 

2003/C 71 E/10, s. 191, pind 2. 
278 Rådet støttede op om denne opdeling af beløbene, jf. Rådets holdning 27/2003, s. 70, pkt. II, pind 4.E. 
279 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
280 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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2.2.5. Usædvanlige omstændigheder 

Der er indsat en bestemmelse vedrørende usædvanlige omstændigheder i Kompensationsfor-

ordningen281 art. 5, stk. 3, der gør at luftfartsselskabernes forpligtelser begrænses eller bort-

falder i tilfælde af usædvanlige omstændigheder, jf. Kompensationsforordningens282 præam-

belbetragtningerne nr. 14 og 15. Ordlyden af art. 5, stk. 3, fastslår, at  

 

 

“Et transporterende luftfartsselskab har ikke pligt til at udbetale kompensation i henhold til 

artikel 7, hvis det kan godtgøre, at aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som 

ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træf-

fes, faktisk var blevet truffet.”, vores understregning, jf. Kompensationsforordningens283 art. 

5, stk. 3. 

 

For at luftfartsselskabet kan benytte sig af art. 5, stk. 3, skal der ifølge Kompensationsforord-

ningen284 være tale om en aflysning, jf. ovenstående understregning. 

 

I den tidligere Kompensationsforordning285 er der intet nævnt om usædvanlige omstændighe-

der. Dette blev dog indføjet, som følge af Kommissionens forslag286 hvoraf det fremgår, at 

luftfartsselskabet ikke skal udbetale kompensation, når “... aflysning forekommer under usæd-

vanlige omstændigheder, som ikke er luftfartsselskabets eller dets kontraherende agents an-

svar.”.287 

 

                                                 
281 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
282 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
283 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
284 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
285 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
286 Forslag til Kompensationsforordning (2004) 2002/C 103 E/17. 
287 Forslag til Kompensationsforordning (2004) 2002/C 103 E/17, præambelbetragtning nr. 7. 



Kandidatspeciale - cand.merc.jur. 2019 Copenhagen Business School Kristina Jensen & Matthias Bödewadt Lund 
 

 45 af 140 

Begrebet usædvanlige omstændigheder, var beskrevet som “force majeure” i Kommissionens 

ændrede forslag.288 Denne ordlyd er dog ikke videreført i den nuværende Kompensationsfor-

ordning,289 med begrundelsen om, at begrebet “usædvanlige omstændigheder” ville give mere 

juridisk klarhed, end hvis der var tale om begrebet “force majeure.”.290 

Der er således sket en skærpelse af det sædvanlige force majeure-begreb. Således opstiller 

EU i Kompensationsforordningen291 sit eget “usædvanlige omstændigheder”-begreb. En 

usædvanlig omstændighed defineres som  

“... en begivenhed skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været und-

gået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truf-

fet. Sådanne omstændigheder kan navnlig indtræffe som følge af politisk ustabilitet, vejrfor-

hold, der er uforenelige med gennemførelsen af den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, 

uforudsete sikkerhedsproblemer eller strejker, der berører det transporterende luftfartssel-

skabs drift.”, jf. Kompensationsforordningens292 præambelbetragtning nr. 14. 

 

Ligeledes kan usædvanlige omstændigheder iht. præamblen i Kompensationsforordningen293 

udgøre 

 

“Det betragtes som usædvanlige omstændigheder, hvis konsekvenserne af en beslutning, der 

træffes som led i lufttrafiksstyringen, for så vidt angår et bestemt fly en bestemt dag, medfø-

rer en lang forsinkelse, en forsinkelse natten over eller aflysning af en eller flere flyafgange, 

selvom det pågældende luftfartsselskab har truffet alle forholdsregler, der med rimelighed 

kunne træffes.”, jf. Kompensationsforordningens294 præambelbetragtning nr. 15. 

 

                                                 
288 Forslag til Kompensationsforordning (2004) ændring 2003/C 71 E/10. 
289 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
290 Rådets holdning 27/2003, s. 70, pind 2. 
291 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
292 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
293 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
294 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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Der er således lagt op til at disse situationer kan udgøre en situation, hvorefter der ikke skal 

udbetales kompensation iht. Kompensationsforordningens295 art. 5, stk. 3. 

Fortolkningen af Kompensationsforordningen296 art. 5, stk. 3, er dog et af hovedproblemerne 

ved Kompensationsforordningen.297 298  

 

Begrebet “usædvanlige omstændigheder”, og hvad dette indebærer, er videreudviklet i EU-

Domstolens retspraksis, navnlig i sagerne C-549/07 Wallentin-Hermann, C-257/14 Van der 

Lans og C-195/17 m.fl. TUIfly, hvorefter begrebet vil blive nærmere gennemgået i disse 

domme, samt en yderligere præcisering af anvendelsesområdet for kompensationsretten iht. 

Kompensationsforordningens299 art. 7. 

 

2.2.5.1. C-549/07 Wallentin-Hermann 

Dommen der er afsagt d. 22. december 2008 omhandler familien Wallentin-Hermanns flyv-

ning fra Wien, Østrig til Brindisi, Italien med mellemlanding i Rom, Italien. Flyafgangen blev 

dog aflyst pga. tekniske problemer, i form af en motorskade, hvorefter familien blev forsinket 

med 3 timer og 40 min, jf. pr. 9-11. 

 

Sagens første to præjudicielle spørgsmål omhandler bl.a. begrebet ”usædvanlige omstændig-

heder”. Først og fremmest om tekniske fejl der medfører en aflysning, kan anses som usæd-

vanlige omstændigheder, og herefter hvorvidt hyppigheden af tekniske problemer kan have 

indflydelse på kompensationspligten. Det tredje spørgsmål omhandler hvorvidt den minimale 

og blot nødvendige vedligeholdelse af et fly, er tilstrækkeligt til at undgå pligten for at betale 

kompensation iht. Kompensationsforordningens300  art. 5, stk. 3. 

 

                                                 
295 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
296 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
297 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
298 Resultatmeddelelse 2007/0168, s. 5, 2. afsnit. 
299 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
300 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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Med hensyn til det første præjudicielle spørgsmål, følger det af Kompensationsforordnin-

gens301 præambelbetragtning nr. 14, at usædvanlige omstændigheder eksempelvis kan være 

uforudsete sikkerhedsproblemer, hvorfor tekniske problemer med et fly bør høre herindunder. 

Kompensationsforordningens302 art. 5, stk. 3 tilføjer dog en undtagelse til begrebet ”usædvan-

lige omstændigheder”, hvorefter luftfartsselskabet skal kunne godtgøre at alle forholdsregler 

der kunne træffes, faktisk var blevet truffet, for at undgå kompensationspligten.303 

Efter dommens pr. 24-26 anses tekniske fejl for at udgøre et led i luftfartsselskabets sædvan-

lige aktivitetsudøvelse, eftersom flyvirksomhed kan anses for særligt farligt og teknisk ind-

viklet. Derfor fastholder EU-Domstolen, at tekniske fejl ikke kan udgøre usædvanlige om-

stændigheder. De kumulative betingelserne for at tekniske fejl kan anses som usædvanlige 

omstændigheder er, at de tekniske fejl skal udgøre et led udenfor luftfartsselskabets sædvan-

lige aktivitetsudøvelse og uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol, jf. pr. 34. Dette kan 

f.eks. ske i form af leverandørfejl der påfører flyet skjulte mangler eller produktionsfejl, jf. 

pr. 26.304 

 

2.2.5.1.1. Hyppigheden af tekniske fejl 

Med hensyn til det andet spørgsmål vedrørende hyppigheden at tekniske fejl, angiver EU-

Domstolen et meget kort svar i pr. 36-37, hvorefter de henviser til besvarelsen af det første 

spørgsmål, og angiver nøjagtig samme begrundelse som anført i pr. 27, navnlig at det må 

undersøges hvorvidt den tekniske fejl udgør et led i luftfartsselskabets sædvanlige aktivitets-

udøvelse, og hvorvidt den tekniske fejl har været uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol. 

Hyppigheden af tekniske fejl har derfor ingen betydning i sig selv. 

 

                                                 
301 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
302 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
303 Se i den forbindelse C-195/17 m.fl. TUIfly, pr. 32, der på lige fod med C-549/07 Wallentin-Hermann, pr. 

23 statuerer at usædvanlige omstændigheder ikke må være et led i luftfartsselskabets sædvanlige aktivitetsudø-

velse, og skal ligge uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol. 
304 Se Fortolkningsvejledning C/2016/3502, afsnit 5.2, vedrørende fabrikationsfejl. Kommissionen mener ikke 

at luftfartsselskabet kan lægges til last for fabrikationsfejl, men disse er jf. afsnit 2.2.5.1.1. svære at bevise for 

luftfartsselskabet. 
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Dette svar forekommer dog en anelse uklart. Antages eksempelvis situationen, hvor et luft-

fartsselskab gentagne gange har haft tekniske fejl, men disse har været uden for luftfartssel-

skabets faktiske kontrol, som f.eks. en leverandørs fejl i form af skjulte mangler og/eller pro-

duktionsfejl, som luftfartsselskabet ikke direkte har haft mulighed for at påvirke. Hvis man i 

den henseende yderligere antager en lineær sammenhæng mellem pris- og kvalitetsniveau, vil 

der opstå en uoverensstemmende situation. Antagelsen om sammenhæng mellem pris og kva-

litet må alt andet lige siges at være højere for flyreservedele, da der ikke på samme måde som 

f.eks. forbrugsvarer eksisterer en lige så stærk brandingværdi over for forbrugerne. 

 

Hvis ikke der skelnes mellem om luftfartsselskabet eksempelvis har haft 100 årlige tekniske 

fejl, grundet dets valg af den billigste/dårligste leverandør og et luftfartsselskab med 10 årlige 

tekniske fejl, der har valgt en dyr/god leverandør, skabes der en uoverensstemmelse af inci-

tamenter, ift. at prøve at undgå tekniske fejl der udgør usædvanlige omstændigheder. 

Med andre ord skabes der intet incitament for et luftfartsselskab der vælger den billigste/dår-

ligste leverandør til at skifte over til en dyrere/bedre leverandør, da hyppigheden af tekniske 

fejl ingen indflydelse har på hvorvidt luftfartsselskabet kan undtages fra sin kompensations-

pligt iht. Kompensationsforordningens305 art. 5, stk. 3. Netop denne omstændighed er dog 

også uoverensstemmende med udøvelsen af luftfartsselskabets faktiske kontrol, eftersom luft-

fartsselskabet, såfremt antagelsen om en lineær pris- kvalitetssammenhæng opretholdes, rent 

faktisk kan udøve kontrol med deres leverandører, og dermed indirekte styre hvor mange tek-

niske fejl, der rammer virksomhedens fly. 

  

Der er selvfølgelig en lang række andre økonomiske argumenter for at vælge en dyrere/bedre 

leverandør, men med EU-Domstolens resultat, søges det i hvert fald ikke på nuværende ud-

viklingstrin at klargøre nærmere herfor, eller at skabe mere harmoniserede regler på EU-plan 

iht. Kompensationsforordningens306 præambelbetragtning nr. 4. 

Det ville dog også være svært for EU-Domstolen eller EU at opstille en væsentlighedsbedøm-

melse for antallet af tekniske fejl, eftersom det ligeledes ville være et kumulativt krav at disse 

                                                 
305 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
306 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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ligger uden for luftfartsselskabets sædvanlige aktivitetsområde og faktiske kontrol, jf. oven-

stående diskussion, kan der dog sås tvivl om hvorvidt tekniske fejl kan anses for forhold helt 

uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol. 

 

2.2.5.1.1.1. Ordlyden af ”I sig selv” 

Måden hvorpå EU-Domstolen fastslår retsstillingen vedrørende hyppigheden, er at hyppighe-

den af tekniske fejl ikke i sig selv, kan give grundlag for usædvanlige omstændigheder, jf. pr. 

37. Her holder EU-Domstolen tilbage med at fortolke ”usædvanlige omstændigheder” mere 

indskrænkende over for luftfartsselskaberne, ved at undlade at tilføje endnu et kriterium307 til 

bedømmelsen af ”usædvanlige omstændigheder”. Det forekommer også rigtigt opfattet af 

EU-Domstolen, eftersom øget hyppighed som et begreb, aldrig ville kunne være en usædvan-

lig omstændighed, da disse begreber står i et diametralt modsætningsforhold til hinanden. 

Hyppigheden af f.eks. tekniske fejl bør i stedet vurderes i deres konkrete kontekst. I en sådan 

vurdering, bør der lægges vægt på luftfartsselskabets handlepligt og rettidige omhu. Der bør 

således lægges vægt på, hvorvidt luftfartsselskaberne bevidst har valgt en dårlig/billig leve-

randør, eller om luftfartsselskabet reelt har været uvidende herom. Der opstår således også en 

indirekte bedømmelse af luftfartsselskabernes økonomiske forhold. I den forbindelse, vil der 

dog også være en del retsusikkerhed forbundet hermed. 

 

2.2.5.1.2. Opfyldelse af minimumsregler ikke tilstrækkeligt 

Til det tredje spørgsmål angiver EU-Domstolen også et noget kort svar, idet de udtaler at 

overholdelse af minimumsreglerne for vedligeholdelse af fly, ikke i sig selv er tilstrækkeligt 

nok for luftfartsselskaberne, til at blive fritaget for sin kompensationspligt, under påberåbelse 

af usædvanlige omstændigheder iht. Kompensationsforordningens308 art. 5, stk. 3, jf. pr. 43. 

 

                                                 
307 EU-Domstolen undlader at tilføje hyppighed til vurderingen af usædvanlige omstændigheder. Derfor beror 

vurderingen blot på de to tidligere nævnte kriterier, navnlig hvorvidt omstændigheden af tekniske fejl udgør et 

led i den sædvanlige aktivitetsudøvelse, og hvorvidt disse ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol. 
308 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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EU-Domstolen henviser især til ordlyden i Kompensationsforordningens309 art. 5, stk. 3 ”... 

alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, ... ”. Dette må efter en almindelig op-

fattelse forstås som værende mere vidtrækkende end blot minimumsregler. Dette skaber dog 

mere begrebsusikkerhed og -uklarhed, hvilket må siges at være i strid med Kompensations-

forordningens310 formål.311 Formålet med den nye Kompensationsforordning,312 sigter i stedet 

på at udvide og sikre flypassagerernes rettigheder på et langt mere omfattende niveau end 

hidtil. Dette taler derfor for en øget vedligeholdelsespligt for luftfartsselskaberne, men det er 

uklart hvor meget mere luftfartsselskaberne skal vedligeholde deres fly, eftersom EU-Dom-

stolen ikke kommenterer dette punkt yderligere. 

 

2.2.5.1.2.1. Usikkerhed forbundet hermed 

Fra luftfartsselskabernes og dets underleverandørers synsvinkel, er der derfor tale om en 

enorm stor usikkerhed forbundet med deres vedligeholdelsespligt. Hvis ikke det er godt nok 

at opfylde minimumsreglerne, hvad er så godt nok? Hvornår har et luftfartsselskab truffet alle 

de forholdsregler det med rimelighed kunne træffe, og hvad skal der lægges vægt på i en sådan 

sammenhæng? Det forekommer problematisk i forlængelse af ovenstående afsnit 2.2.5.1.1.1. 

om ordlyden af “sig selv”, at man i en sådan situation ikke tager hensyn til hyppigheden blandt 

tekniske fejl, eftersom dette er direkte forbundet med vedligeholdelsespligten. Henset til de 

andre domme fra retspraksis, navnlig C-22/11 Finnair,313 statuerer EU-Domstolen at begrebet 

”boardingafvisning” ikke blot omfatter økonomiske, men også driftsmæssige afvisninger. Det 

skal i den henseende bemærkes at nærværende dom, C-549/07 Wallentin-Hermann omhand-

ler aflysning og ikke boardingafvisning, og at Generaladvokat Bots forslag til afgørelse i sa-

gen C-22/11 Finnair pr. 35-39314 angiver en række forhold om forskellene mellem boarding-

                                                 
309 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
310 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
311 Kompensationsforordningens formål er en udvidelse af flypassagerernes rettigheder i forbindelse med boar-

dingafvisning, aflysning og forsinkelse. Ligeledes fremgår det af Kommissionens meddelelse til Europa-Parla-

mentet, Forhåndsmeddelelse 2003/0361 pkt. 2 at formålet har været at modvirke luftfartsselskabernes tendens 

til boardingafvisninger. 
312 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
313 Se afsnit 2.2.2.1.1. 
314 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Y. Bot til C-22/11 Finnair. 
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afvisning og aflysning samt forsinkelse. Det er navnlig forskellen mellem antallet af påvir-

kede flypassagerer og luftfartsselskabets individuelle handling og udførelse af en boardingaf-

visning der forekommer af afgørende betydning. EU-Domstolen anfører således at en boar-

dingafvisning eksempelvis kun påvirker én person, mens en aflysning eller forsinkelse påvir-

ker alle flypassagerer på den pågældende rejse. Det kan derfor være problematisk at sidestille 

boardingafvisning med aflysning og forsinkelse. 

 

Herefter opstår en balanceafvejning mellem forbrugerhensyn og virksomhedernes konkurren-

ceevne. Når flypassagerens rettigheder bliver beskyttet ved at udvide begrebet ”boardingaf-

visning” til at omfatte både økonomiske og driftsmæssige afvisninger, kan det virke unfair 

over for luftfartsselskaberne, at deres situation kun bedømmes ud fra deres driftsmæssige ved-

ligeholdelsespligt. Der mangler klarhed om forholdsreglerne, som luftfartsselskaberne skal 

træffe også skal vurderes ud fra luftfartsselskabets økonomiske forhold, og hvilke økonomi-

ske parametre der bør benyttes. 

 

Fra flypassagerernes synsvinkel vil der formentlig ikke være tale om en lige så stor retsusik-

kerhed, eftersom Kompensationsforordningens315 formål er forbrugerbeskyttelse, jf. Kom-

pensationsforordningens316 præambelbetragtning nr. 1, og EU-Domstolen i store dele af dens 

praksis har fortolket forordningens bestemmelser til forbrugernes fordel.317 

 

2.2.5.2. C-257/14 Van der Lans 

I forlængelse af C-549/07 Wallentin-Hermann omhandler C-257/14 Van der Lans den samme 

problematik vedrørende tekniske fejl, og hvorvidt disse kan undtages iht. Kompensationsfor-

ordningens318 art. 5, stk. 3. Dommen er afsagt d. 17. september 2015, og videreudvikler derfor 

på EU-Domstolens mere end 8½ år gammel retspraksis. 

 

                                                 
315 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
316 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
317 Se afsnit 2.2. for analysen af retspraksis, hvor alle domsresultaterne bliver fortolket til forbrugernes fordel. 
318 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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I sagen skulle Corina van der Lans flyve fra Guayaquil, Ecuador til Amsterdam, Nederlan-

dene, men under en af afgangsprocedurerne viste der sig at være to tekniske fejl på en af flyets 

motorer.319 Der var dog ingen reservedele i Ecuador, hvorfor reservedelene måtte flyves fra 

Amsterdam til Ecuador. Luftfartsselskabet Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, ”KLM” 

gjorde herefter gældende at de to tekniske fejl var opstået inden for flydelens sædvanlige 

levetid, og at leverandøren ikke havde oplyst om at disse fejl kunne indtræde inden for flyde-

lens sædvanlige levetid. Fejlene blev opdaget under afgangsproceduren og ikke i forbindelse 

med det sædvanlige sikkerhedscheck før afgang. Den sidste gennemgående sikkerhedsinspek-

tion forelå således ca. en måned tidligere, jf. pr. 8-14. På trods af at fejlene ikke blev fundet 

under de sædvanlige sikkerhedscheck, udtaler EU-Domstolen alligevel om luftfartsselskabets 

vedligeholdelsespligt at “... en teknisk fejl, såsom den i hovedsagen omhandlede, der er op-

stået pludseligt, som ikke kan tilskrives mangelfuld vedligeholdelse, og som heller ikke er 

blevet opdaget under et sædvanligt eftersyn, ...”, jf. pr. 49. 

 

Den hollandske Rechtbank Amsterdam stiller hele 10 præjudicielle spørgsmål til EU-Dom-

stolen. Disse spørgsmål omhandler begrebet ”usædvanlige omstændigheder”, og der henvises 

flere gange til C-549/07 Wallentin-Hermann, hvorfor nærværende afgørelse i et vist omfang 

kan anses som en uddybelse og nærmere præcisering af principperne i C-549/07 Wallentin-

Hermann. Spørgsmålene omhandler luftfartsselskabets forholdsregler, og hvordan et luftfarts-

selskab i praksis skal forholde sig til disse regler. F.eks. omhandler det 9. præjudicielle spørgs-

mål størrelsen og lokationen på luftfartsselskabets reservelagre, eftersom Corina van der Lans 

aflysning, der forårsagede en forsinkelse på 29 timer i høj grad skyldes transporten af reser-

vedele fra Amsterdam til Ecuador, jf. pr. 8 og 18, nr. 9. 

Dommen understøtter i høj grad EU-Domstolens tidligere praksis, og konstaterer også i pr. 

42-44, at tekniske fejl udgør et sædvanligt led i virksomhedens aktivitetsudøvelse, og som 

følge heraf ikke kan udgøre usædvanlige omstændigheder. Herefter udtaler EU-Domstolen at 

                                                 
319 Kompensationsforordningens art. 3, stk. 1, lit. b, fastslår at forordningens anvendelsesområde finder anven-

delse når bestemmelseslufthavnen (Amsterdam, Nederlandene) er beliggende på en medlemsstats område. 

Dette blev påberåbt af den franske regering, der gjorde gældende at Corina van der Lans ikke kunne gøre brug 

af Kompensationsforordningens regler, da hun kunne søge kompensation efter de ecuadorianske regler herom. 

EU-Domstolen afviser denne kritik med begrundelsen at forbrugerbeskyttelse er vigtigere, jf. C-257/14 ”Van 

der Lans”, pr. 26-29. 
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en sådan situation, som den i sagen omhandlede skyldes virksomhedens vedligeholdelses-

pligt, og derfor falder de tekniske fejl i sagen også inden for luftfartsselskabets faktiske kon-

trol, jf. pr. 43. 

  

Begivenhederne i C-549/07 Wallentin-Hermann, jf. afsnit 2.2.5.1., konstaterede blot at tekni-

ske fejl ikke er omfattet af begrebet ”usædvanlige omstændigheder”, med mindre fejlen ligger 

uden for luftfartsselskabets sædvanlige aktivitetsudøvelse og uden for luftfartsselskabet fak-

tiske kontrol, jf. C-549/07 Wallentin-Hermann pr. 34. Sammenholdt med ovenstående vil tek-

niske fejl altid udgøre en del af et luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse, jf. nærvæ-

rende afgørelses pr. 42. Derfor må den tidligere retspraksis forkastes, hvorefter vurderingen 

alene vil bero på hvorvidt den tekniske fejl har været inden for luftfartsselskabets faktiske 

kontrol eller ej. 

EU-Domstolen angiver et noget simpelt svar i forbindelse med vedligeholdelsespligten, i det 

de blot anfører at tekniske fejl udgør en del af luftfartsselskabets vedligeholdelsespligt, jf. pr. 

43. Dette på trods af at EU-Domstolens senere i pr. 49 anfører at luftfartsselskabet har udført 

en tilfredsstillende vedligeholdelse og eftersyn/servicecheck af flyene. Dette forekommer 

yderst besynderligt, da luftfartsselskabet har gjort alt hvad der med rette kunne forventes af 

dem, men stadig ikke har mulighed for at påberåbe sig usædvanlige omstændigheder. EU-

Domstolens begrundelse virker usammenhængende, upræcis og vag, i det der blot, som tidli-

gere anført, påpeges at luftfartsselskabet skal vedligeholde sine fly, så de er velfungerende, 

jf. pr. 43. EU-Domstolen tager dog ikke stilling til, at luftfartsselskaberne netop har udført 

den nødvendige vedligeholdelse og eftersyn på tilfredsstillende vis. Dermed fortolker EU-

Domstolen tekniske fejl meget bredt, iht. kompensationspligten i Kompensationsforordnin-

gen320 art. 7, stk. 1 over for flypassagererne. 

EU-Domstolen gør i den forbindelse opmærksom på, at luftfartsselskabet stadig kan rette krav 

mod leverandøren af reservedele iht. Kompensationsforordningens321 art. 13, stk. 1, jf. pr. 45-

47. Dette kan lette luftfartsselskabets økonomiske byrde. 

 

                                                 
320 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
321 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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2.2.5.2.1. Dommens værdi ift. usædvanlige omstændigheder 

Resultatet af dommen er således at tekniske fejl, nærmest uanset luftfartsselskabets opfyldelse 

af vedligeholdelsespligten og overholdelse af sædvanlige eftersyn, ikke kan udgøre usædvan-

lige omstændigheder. EU-Domstolen fortolker undtagelsen meget streng og til fordel for fly-

passagererne i overensstemmelse med Kompensationsforordningens322  præambelbetragtnin-

ger nr. 1 og 2,323 men svarer ikke på de andre præjudicielle spørgsmål om hvordan luftfarts-

selskaberne efterfølgende skal agere. 

Ved at fortolke så indskrænkende som EU-Domstolen har gjort vedrørende tekniske fejl, har 

man de facto sat en del af præambelbetragtning nr. 14 i Kompensationsforordningens324  ud 

ad spil. Da det i realiteten vil være meget svært for luftfartsselskaberne at opretholde bevis-

byrden for, at en teknisk fejl har været uden for deres faktiske kontrol, sammenholdt med EU-

Domstolens udtalelse om at luftfartsselskabet altid vil have faktisk kontrol over deres vedli-

geholdelsespligt, jf. pr. 43. Dette gør det yderst vanskeligt for luftfartsselskaber at påberåbe 

sig undtagelsesreglen i Kompensationsforordningens325  art. 5, stk. 3, når uforudsete sikker-

hedsproblemer som f.eks. tekniske fejl i præambelbetragtning nr. 14 indskrænkes til fordel 

for flypassagererne.326 

 

Det kan i den henseende være problematisk at EU-Domstolen ikke respekterer præambelbe-

tragtningens ordlyd, navnlig præambelbetragtning nr. 14 “Ligesom under Montreal-konven-

tionen bør de transporterende luftfartsselskabers forpligtelser begrænses eller bortfalde, hvis 

en begivenhed skyldes usædvanlige omstændigheder, …”. Selvom Kompensationsforordnin-

gens327  formål er forbrugerbeskyttelse, jf. præambelbetragtning nr. 1, kan det være proble-

matisk at tillægge de forskellige præambelbetragtninger forskellige værdier. Særligt når der 

                                                 
322 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
323 Se afsnit 2.2.2.1, fortolkning af Kompensationsforordningens art. 4, stk. 3. 
324 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
325 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
326 Ifølge statistikken udgivet i marts af U.S. Department of Transportation. (2019). March 2019 Air Travel 

Consumer Report. Udgør “Air Carrier Delays”, der dækker over vedligeholdelse samt personaleproblemer 

mm. grunden til 4,72% af alle forsinkelser for januar måned 2019. Tekniske fejl er dermed medvirkende til en 

del flyforsinkelser sammenlignet med f.eks. boardingafvisninger. 
327 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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er anført et modstående synspunkt i præambelbetragtning nr. 14, der har til hensigt at be-

grænse luftfartsselskabernes byrde. EU har derfor været særlig opmærksomhed på denne pro-

blematik, som EU-Domstolen vælger de facto at ignorere. Dette skaber retsusikkerhed over 

de fremtidige præambelbetragtninger, og hvilken værdi disse bør pålægges. 

 

2.2.5.3. C-195/17 m.fl. TUIfly 

Den 17. april 2018 afsagde EU-Domstolen en præjudiciel afgørelse på baggrund af 25 sager 

indgivet af byretten i Hannover, Tyskland, mod TUIfly GmbH. 

Sagen omhandlede kompensation for aflyste og forsinkede fly, som følge af en ulovlig med-

arbejderorganiseret strejke uden om fagforeningerne, dette defineres som en ”vild strejke”. 

Helt konkret betød det at fraværsandelen blandt TUIflys medarbejdere, som normalt lå på ca. 

10%, steg op til 89% for cockpitpersonalet og op til 62% for kabinepersonalet, jf. pr. 8. 

TUIflys omstruktureringsplan blev offentliggjort d. 30. september 2016, og allerede fra d. 1. 

oktober 2016 var fraværsandelen på hhv. 34% og 24% for cockpit- og kabinepersonalet, men 

de i sagen omhandlede aflyste og forsinkede flyvninger fandt først sted d. 3 oktober 2016. 

 

EU-Domstolen tog herefter stilling til spørgsmålet om, hvorvidt et væsentligt fravær af fly-

personalet, grundet en arbejdsretlig og overenskomstretligt ulovlig arbejdsnedlæggelse, 

kunne betragtes som en usædvanlig omstændighed, og i så fald hvor høj fraværsandelen skulle 

være, jf. pr. 18, nr. 2, og pr. 23. EU-Domstolen henviser dog afgørelsen af spørgsmålet om 

fraværsandelen til den nationale domstol at afgøre. Noget tyder derfor på, at fraværsandele på 

op 34% og 24% i visse personaleafdelinger, ikke har udgjort et væsentligt nok fravær, siden 

EU-Domstolen ikke kommenterer disse fraværsniveauer yderligere, men blot overlader det til 

den nationale domstol at afgøre.328 

 

Herudover blev der også stillet spørgsmål til hvorvidt en aflysning anses som en usædvanlig 

omstændighed iht. Kompensationsforordningens329  art. 5, stk. 3 når en ”vild strejke” kun 

                                                 
328 Det faktum at EU-Domstolen ikke tager udgangspunkt i to konkrete tal, kan fortolkes således at EU-Dom-

stolen har vurderet at tallene ikke har været tilstrækkelige sikre, til at kunne udlede en konklusion gældende 

for hele det europæiske fællesskab, EU. 
329 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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indirekte berører aflysning, eftersom luftfartsselskabet på baggrund af den ”vilde strejke” er 

blevet nødsaget til, at omorganisere afgangsplanerne, og dermed forårsage yderligere aflys-

ninger. 

 

I forlængelse heraf stilles yderligere et – fra et virksomhedsøkonomisk perspektiv – interes-

sant spørgsmål, nemlig om luftfartsselskabet kan fritages for sin kompensationsudbetalings-

pligt, hvis flyvningen hypotetisk set kunne være gennemført, såfremt flypersonalet ikke havde 

sygemeldt sig, som led i en vild strejke, jf. pr. 21, nr. 2. 

Dette spørgsmål er af stor interesse for TUIfly, eftersom flypassagererne ikke har krav på 

kompensation iht. Kompensationsforordningens330 art. 5, stk. 3, hvis der er tale om en usæd-

vanlig omstændighed, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der 

med rimelighed kunne træffes, var blevet truffet. 

EU-Domstolen svarer dog ikke konkret på spørgsmålet, og med rette. Spørgsmålet der er en 

smule abstrakt, må anses som en selvfølgelighed, eftersom alle flyafgange hypotetisk set ville 

kunne gennemføres, såfremt flypersonalet ikke spontant havde sygemeldt sig. Det ville i sin 

grundessens være umuligt for et luftfartsselskab at planlægge en flyafgang uden det nødven-

dige flypersonale. Derudover ville det også være yderst vanskeligt, at vurdere hvor stor en 

andel af flypersonalet der reelt er sygemeldt, og hvor stor en andel af flypersonalet der har 

sygemeldt sig, som led i en vild strejke. 

 

EU-Domstolens svar er dog, at medarbejdernes spontane fravær ikke anses som en usædvan-

lig omstændighed, jf. pr. 48. Det må dermed fortolkes således, at luftfartsselskabet ikke ville 

kunne fritages for sin kompensationsudbetalingspligt for flyafgange der hypotetisk set kunne 

være gennemført, men EU-Domstolen foretager ingen reel vurdering af den hypotetiske fly-

afgang. 

 

                                                 
330 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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2.2.5.3.1. Begrebet “vild strejke” og “usædvanlige omstændigheder” 

En interessant udledning af C-195/17 m.fl. TUIfly er begrebet vild strejke, der stammer fra den 

tyske social- og arbejdsmarkedslovgivning, og dækker over strejker der ikke formelt er ind-

ledt af en fagforening, jf. pr. 46. EU-Domstolen udtaler, at der ikke bør skelnes mellem ”nor-

male” strejker og ”vilde strejker”, da begrebet usædvanlig omstændighed, således ville blive 

underlagt de nationale medlemsstaters definitioner i social- og arbejdsmarkedslovgivningen, 

i strid med Kompensationsforordningens331 præambelbetragtning nr. 4, om harmonisering af 

reglerne på området. Det må derfor fortolkes således, at der ikke bør skelnes mellem de for-

skellige former for strejker, i det dette ellers ville være i modstrid med Kompensationsforord-

ningens332 præambelbetragtning nr. 1, om sikring af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. 

 

EU-Domstolen bemærker i pr. 42-46, at fraværet blandt flypersonalet faldt, efter indgåelsen 

af en aftale med arbejdstagernes repræsentanter. EU-Domstolen udleder bl.a. sin konklusion 

på baggrund af dette. EU-Domstolen er derfor af den opfattelse at en vild strejke ikke er uden 

for luftfartsselskabets effektive kontrol, eftersom luftfartsselskabet tilsyneladende blot kan 

indgå en aftale med arbejdstagernes repræsentanter, hvorefter problemet ophører. I den for-

bindelse præciserer EU-Domstolen yderligere, at der ikke skal skelnes mellem formelle og 

uformelle strejker, derfor bør der ikke skelnes mellem “almindelige” strejker og vilde strejker. 

Bemærkningerne leder dog til et nyt spørgsmål, om hvorvidt strejkens længde har betydning 

for hvorvidt strejken kan anses som en usædvanlig omstændighed, eftersom den høje fraværs-

andel faldt efter indgåelsen af en aftale med arbejdstagernes repræsentanter. Ligeledes opstår 

spørgsmålet om hvordan udfaldet ville have været, såfremt arbejdsgiveren kun delvist havde 

imødekommet arbejdstagernes strejkekrav. 

 

Det forekommer yderst tvivlsomt at EU-Domstolen baserer sin afgørelse på, at den høje fra-

værsandel blandt luftfartsselskabets personale faldt, efter indgåelsen af en aftale med arbejds-

                                                 
331 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
332 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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tagernes repræsentanter. Med denne udtalelse ligger EU-Domstolen til grund at luftfartssel-

skaberne blot skal acceptere arbejdstagernes strejkekrav, for at reducere deres pligt til, at ud-

betale kompensation til flypassagererne. 

 

Usædvanlige omstændigheder defineres i dommen som ”Begivenheder, der på grund af deres 

karakter eller oprindelse ikke er et led i det pågældende luftfartsselskabs sædvanlige aktivi-

tetsudøvelse, og som ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol, ...”, jf. pr. 32. EU-

Domstolen opstiller dermed de to kumulative betingelser, som ligeledes er blevet gennemgået 

i C-549/07 Wallentin-Hermann, jf. afsnit 2.2.5.1. 

 

EU-Domstolen anfører, at omstruktureringer og de sociale konsekvenser dette medfører for 

virksomhedens personale, anses for at være et sædvanligt led i virksomhedens aktivitetsudø-

velse, jf. pr. 40-42. Ligeledes anses omstændigheden for at være inden for virksomhedens 

effektive kontrol. Generaladvokaten er dog uenig heri, i det generaladvokat Tanchev anfører 

at TUIflys meddelelse om omstrukturering ikke medførte, at den vilde strejke faldt inden for 

TUIflys faktiske kontrol, jf. generaladvokatens forslag333 pr. 58. Generaladvokatens argument 

tager dog ikke hensyn til luftfartsselskabet efterfølgende situation i modsætning til EU-Dom-

stolen. Derfor må generaladvokatens argument forkastes, idet argumentet ikke holder vand, 

set i lyset af de efterfølgende omstændigheder. 

 

EU-Domstolens sociale og økonomiske opvejninger kommer også til udtryk, eftersom EU-

Domstolen anfører medarbejdernes sociale konsekvenser ved en omstrukturering, som væ-

rende et sædvanligt led i virksomhedens aktivitetsudøvelse. Med sociale konsekvenser må 

formentligt forstås nogle medarbejderes efterfølgende arbejdsløshedssituation. Derved ind-

drager EU-Domstolen alligevel indirekte social- og arbejdsmarkedsret, til at bedømme hvor-

når noget er en usædvanlig omstændighed, eftersom virksomhedernes afskedigelsespolitik er 

underlagt de forskellige medlemsstaters social- og arbejdsmarkedspolitik. 

                                                 
333 Forslag til afgørelse fra generaladvokat E. Tanchev til Forenede sager C-195/17 m.fl. TUIfly. 
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Dommens resultat er således at luftfartsselskaber har pligt til at udbetale kompensation på 

baggrund af en hvilket som helst form for strejke, selv når disse opstår i form af en “vild 

strejke”. Luftfartsselskaberne må forvente at en omstrukturering medfører sociale konsekven-

ser for dets ansatte, og dette anses som værende et sædvanligt led i luftfartsselskabets aktivi-

tetsudøvelse. Derfor vil en strejke på baggrund heraf, ikke kunne udgøre en usædvanlig om-

stændighed, der kan bruges som en undtagelse til, at udbetale kompensation til de påvirkede 

flypassagerer. 

 

2.3. Kommissionens evaluering af Kompensationsforordningen 

Det er blevet pålagt Kommissionen i Kompensationsforordningen,334 jf. Kompensationsfor-

ordningen335 art. 17, at aflægge en rapport,336  angående Kompensationsforordningens337 virk-

ning på især boardingafvisning samt aflysning af flyafgange, jf. Kompensationsforordnin-

gen338 art. 17, stk. 1, pind 1. 

 

Kommissionen kommer frem til, at de ikke kan komme med en endelig konklusion på hvor-

vidt der er sket en forbedring ift. antallet af boardingafvisninger, aflysninger og forsinkelser, 

idet det er svært at vurdere, jf. Resultatmeddelelsen339 pkt. 4.1.4, 1. afsnit. Kommissionen er 

dog kommet frem til, at luftfartsselskaberne behandler flypassagererne bedre, idet de yder den 

nødvendige bistand, på baggrund af Kompensationsforordningen340 som helhed, jf. Resultat-

meddelelsen341 pkt. 4.1.4, 2. afsnit. 

 

Kommissionen påpeger dog, at et af hovedproblemerne i Kompensationsforordningen342 har 

været fortolkningen af art. 5, stk. 3, ift. usædvanlige omstændigheder, idet luftfartsselskaberne 

har haft en stor tendens til at benytte denne artikel ved aflysninger, og flypassagererne har 

                                                 
334 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
335 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
336 Resultatmeddelelse 2007/0168. 
337 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
338 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
339 Resultatmeddelelse 2007/0168. 
340 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
341 Resultatmeddelelse 2007/0168. 
342 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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svært ved at få kompensationen, med mindre de anlægger en retssag mod det pågældende 

luftfartsselskab, jf. Resultatmeddelelsen343 pkt 5.2, 4. afsnit.  

 

Kommissionen skriver også, at der ikke foreligger et begreb for forsinkelse, og at dette kan 

give anledning til en del konflikter, jf. Resultatmeddelelsen344 pkt. 5.4, 5. afsnit. Hvilket spe-

cialet har forsøgt at udlede i afsnit 2.2.2.3., men som specialet også fastslog, var der ingen 

entydig definition af begrebet “forsinkelse” i Kompensationsforordningen.345 

 

Kommissionen kommer frem til, at der pt. ikke er behov for en ny forordning, da markedet 

har brug for ro, men at Kommissionen skal fremkomme med mere klarhed og tydelighed, på 

områder som i øjeblikket er uklare, herunder forskellen på aflysning, forsinkelse og usædvan-

lige omstændigheder, jf. Resultatmeddelelsen346 pkt. 7.3, 7.4, og 8, pind 6. 

 

2.4. Juridisk delkonklusion 

Generelt for Kompensationsforordningerne,347er den store forskel, at der har været et ønske 

om en større beskyttelse af forbrugerne, for at sikre dem bedre rettigheder. Derfor er flere 

flyafgange blevet omfattet af Kompensationsforordningen,348 da denne både gælder for char-

terrejser og almindelige flyrejser, samt ved boardingafvisning, forsinkelse og aflysning, sam-

menholdt med den tidligere Kompensationsforordningen,349 hvis anvendelsesområde kun 

fandt anvendelse for rutefly og ved boardingafvisning. 

Det ses, at det kan være problematisk at anvende Kompensationsforordningen,350 især ift. 

spørgsmålet om usædvanlige omstændigheder iht. art. 5, stk. 3, idet virksomhederne gennem 

retspraksis, stort set ikke kan henholde sig til denne artikel, og EU-Domstolen dermed blot 

øger flypassagerers rettigheder. Det kræver derfor et stort kendskab til retspraksis, at kunne 

                                                 
343 Resultatmeddelelse 2007/0168. 
344 Resultatmeddelelse 2007/0168. 
345 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
346 Resultatmeddelelse 2007/0168. 
347 Kompensationsforordning 261/2004/EF og Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
348 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
349 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
350 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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forstå Kompensationsforordningens351 art. 5, stk. 3. Derudover er det også problematisk, at 

forordningen ikke umiddelbart giver samme beskyttelse af flypassagerer der rammes af for-

sinkelse ift. aflysning, da hensynet netop har været til forbrugerne i forbindelse med udfærdi-

gelsen, og der derved er opstået et “hul” ift. forbrugerbeskyttelsen. Dette er der dog taget hånd 

om i dommene C-402/07 Sturgeon og C-432/07 Böck, hvor en forsinkelse på over 3 timer 

kunne betegnes som en lang forsinkelse, og dermed give ret til kompensation på lige fod med 

aflysning og boardingafvisning. 

 

Den tidligere Kompensationsforordning352 foreskriver, at der er ret til kompensation ved boar-

dingafvisning. I Kompensationsforordningen,353 er denne kompensationsret både for flypas-

sagerer der oplever at blive boardingafvist og ved aflysning af fly. kompensationsretten er 

endvidere videreudviklet i retspraksis, jf. straks nedenfor.  

Hvordan kompensationen skal beregnes, har der været en del uenighed om. Herunder beløbet, 

men også hvor mange kilometer en flyvning skal være, for at der kan være tale om at få en 

kompensation. Kommissionen har haft et ønske ved tilblivelsen af den gældende Kompensa-

tionsforordning,354 at e skulle have en større økonomisk byrde, en det vi ser i Kompensations-

forordningens355 art. 7, stk. 1. 

 

Retten til kompensation skal fortolkes bredt, jf. C-549/07 Wallentin-Hermann, pr. 17. Derfor 

tager EU-Domstolen, i C-402/07 og C-432/07 Sturgeon og Böck stilling til spørgsmålet om, 

hvorvidt en forsinket flyafgang kan anses som en aflyst flyafgang. EU-Domstolens konklu-

sion er at en forsinkelse på i hvert fald op til 25 timer, ikke kan udgøre en aflysning. 

EU-Domstolen lægger dog vægt på, at lange forsinkelser bør have den samme ret til kompen-

sation i lighed med boardingafvisninger og aflysninger, da disse alle medfører et tidstab for 

                                                 
351 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
352 Kompensationsforordning 295/91/EØF. 
353 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
354 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
355 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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flypassagererne. Dette stemmer også overens med Kompensationsforordningens356  præam-

belbetragtning nr. 15. Derfor giver EU-Domstolen på baggrund af sagerne C-402/07 og C-

432/07 Sturgeon og Böck mulighed for at flypassagerer kan få kompensation iht. Kompensa-

tionsforordningens357 art. 7, stk. 1, ved forsinkelser på mere end 3 timer, da disse anses for 

“lange forsinkelser”, jf. pr. 61. 

 

I C-22/11 Finnair blev der taget stilling til, hvorvidt det også er muligt at få kompensation iht. 

Kompensationsforordningens358 art. 7, stk. 1, på baggrund af en boardingafvisning, som skyl-

des driftsmæssig omorganisering, og ikke blot økonomisk boardingafvisning. Der var således 

i den pågældende sag tale om en flyaflysning, som medførte at visse flypassagerer på de ef-

terfølgende flyafgange blev boardingafvist. EU-Domstolen begrunder at det er nødvendigt 

med en bred fortolkning heraf, derfor må retten til kompensation både dække over økonomi-

ske og driftsmæssige årsager. Såfremt fortolkningen ikke havde været bred, ville dette bevirke 

at luftfartsselskaberne ville udnytte dette smuthul i lovgivningen, til altid at finde en måde at 

begrundelse boardingafvisningen med driftsmæssige årsager. Dette er dog uoverensstem-

mende med ordlyden af Kompensationsforordningens359  betragtning 15, der definerer en 

usædvanlig omstændighed, som dækkende over et bestemt fly på en bestemt dag. 

C-22/11 Finnair handlede dog udelukkende om boardingafvisning af en flypassager, men EU-

Domstolens fortolkning af reglerne for retten til kompensation iht. Kompensationsforordnin-

gens360  art. 7, stk. 1, leder til at en aflysning eller forsinkelse på en efterfølgende aflyst flyaf-

gang, også må give ret til kompensation, for at forhindre luftfartsselskaberne i at udnytte 

smuthuller i lovgivningen. 

 

Begrebet “usædvanlige omstændigheder” er først opstået, og indskrevet i Kompensationsfor-

ordningen,361 art. 5, stk. 3. 

                                                 
356 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
357 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
358 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
359 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
360 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
361 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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EU-Domstolen fortolker Kompensationsforordningen362 under stort hensyn til flypassage-

rerne. 

Når Kompensationsforordningen363 bliver fortolket af EU-Domstolen i lyset af høj forbruger-

beskyttelse i en sådan grad som det er analyseret i dommene, betyder det at luftfartsselska-

berne får svært ved indregne den risiko de skal bære, når de agerer på markedet. Dette med 

baggrund i, at EU-Domstolen tillægger forbrugerne flere og flere rettigheder, hvoraf luftfarts-

selskaberne derfor oplever mere retsusikkerhed, ikke kan forudse hvad der vil kunne ske ved 

sager der går til EU-Domstolen, selvom de har indregnet sig efter forordningen. 

 

I C-549/07 Wallentin-Hermann gennemgås begrebet ”usædvanlige omstændigheder”, og EU-

Domstolen når frem til at tekniske fejl, som f.eks. motorskade, aldrig ville kunne udgøre 

usædvanlige omstændigheder, da tekniske fejl anses for en usædvanlig hændelse i luftfarts-

selskabet virke. EU-Domstolen opstiller to kumulative betingelser for at tekniske fejl alligevel 

kan anses som usædvanlige omstændigheder: (1) at den usædvanlige omstændighed skal ud-

gøre et led udenfor luftfartsselskabets sædvanlige aktivitetsudøvelse, og (2) den usædvanlige 

omstændighed skal ligge uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol. 

 

I sagen C-195/17 m.fl. TUIfly, påberåber luftfartsselskabet TUIfly sig usædvanlige omstæn-

digheder, som følge af en ”vild strejke”.364 Den vilde strejke fandt sted efter en omstrukture-

ring af TUIflys virksomhed, hvilket medførte aflysninger og forsinkelser for en række flypas-

sagerer. TUIfly gjorde gældende at der var tale om usædvanlige omstændigheder, men EU-

Domstolen ville ikke skelne mellem de forskellige former for strejker, og afviste derfor luft-

fartsselskabets forklaring. I dommen inddrage de sociale konsekvenser ved en virksomheds 

omstrukturering, og disse vægtes højere end de økonomiske konsekvenser for luftfartsselska-

bet. EU-Domstolen udtaler ligeledes, at en strejke er inden for luftfartsselskabernes effektive 

kontrol, og at luftfartsselskabet blot kan imødekomme strejkens krav, for at stoppe strejken. 

Dermed har man de facto sat endnu en grundlæggende force majeure-regel ud af spil. Derfor 

                                                 
362 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
363 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
364 En vild strejke er en uanmeldt strejke, spontant planlagt udenom fagforeningerne. 



Kandidatspeciale - cand.merc.jur. 2019 Copenhagen Business School Kristina Jensen & Matthias Bödewadt Lund 
 

 64 af 140 

vil strejker formentligt ikke længere være dækket af begrebet “usædvanlige omstændighe-

der”, i strid med Kompensationsforordningens365 ordlyd i præambelbetragtning nr. 14. 

 

2.4.2.1. Vedligeholdelsespligt 

C-549/07 Wallentin-Hermann angiver desuden at luftfartsselskabernes opfyldelse af mini-

mumskravene for vedligeholdelse, ikke er tilstrækkeligt nok til at kunne påberåbe sig usæd-

vanlige omstændigheder for tekniske fejl. Ordlyden af Kompensationsforordningens366  art. 

5, stk. 3 skærper kravene for at kunne påberåbe sig usædvanlige omstændigheder. Således er 

minimumsreglerne ikke er tilstrækkelige nok, men luftfartsselskaberne skal i stedet træffe alle 

de forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes. 

 

I C-257/14 Van der Lans, anses vedligeholdelsespligten for at falde ind under luftfartsselska-

bets faktiske kontrol. Man har således gjort det sværere for luftfartsselskaberne at påberåbe 

sig usædvanlige omstændigheder, da tekniske fejl, anses for værende inden for luftfartssel-

skabernes faktiske kontrol. Derfor vil alle former for tekniske fejl, uanset luftfartsselskabets 

vedligeholdelsespligt, og hvor hyppigt disse fejl end måtte opstå, aldrig kunne undskyldes 

med at udgøre en usædvanlig omstændighed. 

 

Det vil således kun være leverandørfejl, der medvirker skjulte fejl og mangler på flyene, der 

kan medvirke til at luftfartsselskaberne kan påberåbe sig usædvanlige omstændigheder. Dog 

kan der være tvivl om hvorvidt disse fejl er uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol, jf. 

diskussionen i C-549/07 Wallentin-Hermann. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
365 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
366 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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Kapitel 3 - Økonomisk analyse 

 

Den økonomiske analyse vil tage afsæt i den ovenstående juridiske analyse. De problematik-

ker der er blevet analyseret og diskuteret vil blive gennemgået med en samfundsøkonomisk 

synsvinkel, således at både forbrugerne/flypassagererne og virksomhedernes/luftfartsselska-

bernes interesser vægtes lige højt. 

 

Som det blev gennemgået i den juridiske analyse, har flypassagererne ret til kompensation i 

tilfælde af forskellige hændelser. Det blev samtidig belyst, at det er svært for virksomhederne, 

at kunne indregne hvilke omstændigheder der falder ind under usædvanlige omstændigheder. 

Det forekommer nærmest umuligt i praksis for luftfartsselskaberne, at påberåbe sig denne 

undtagelse i Kompensationsforordningens367 art. 5, stk. 3, omend denne bestemmelses formål 

netop er, at begrænse luftfartsselskabernes kompensationspligt. Samtidig har EU-Domstolen 

i retspraksis fortolket til fordel for forbrugerne, som herved er blevet stillet i en endnu mere 

favorabel position end den, Kompensationsforordningen368 lægger op til. Derfor søges det 

belyst, hvilke samfundsøkonomiske tab kompensationsretten medfører, og hvordan usædvan-

lige omstændigheder, der er behandlet i retspraksis, påvirker samfundsøkonomien. 

 

I 2018 blev der lavet en statistisk undersøgelse369 af Den Europæiske Revisionsret, heraf sva-

rede 6.913 personer på spørgsmålet om, hvorvidt de inden for de seneste 2 år bl.a. havde 

oplevet flyforsinkelse, aflysning eller boardingafvisning. Figuren nedenfor viser den procen-

tuelle fordeling. 

 

                                                 
367 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
368 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
369 Den statistiske undersøge indeholdt 10.350 tilfældigt udvalgte personer, fra de 10 medlemsstater Revisio-

nen besøgte. Spørgeskemaet blev gennemført fra november 2017 - januar 2018 ved brug af et onlineværktøj og 

en stikprøve, jf. Den europæiske revisionsret. (2018). EU’s passagerrettigheder er omfattende, men passage-

rerne skal stadig kæmpe for dem, s. 9-10.  
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Figur 2. Egen tilvirkning, ud fra Den Europæiske Revisionsret. (2018). EU’s passagerrettigheder er omfat-

tende, men passagererne skal stadig kæmpe for dem. Særberetning nr. 30/2018, bilag II, pkt. 2.3.370 

 

En del flypassagerer har været berørte af aflysning og specielt forsinkelse. Dog er tallene for 

forsinkelse i undersøgelsen, baseret på min. 1 times forsinkelse. Heraf er det relevant at be-

mærke, at der kræves min. 3 timers forsinkelse for at opnå retten til kompensation, jf. C-

402/07 og C-432/07 Sturgeon og Böck, pr. 61. 

Figur 2 er dog relevant, idet den påviser, at i hvert fald 36% af de adspurgte personer, har 

været udsat for en hændelse, der indebærer boardingafvisning, aflysning eller forsinkelse. 

Undersøgelsen har dog kun givet respondenterne mulighed for at vælge én af kategorierne,371 

inden for en periode på to år, hvorfor tallene i de forskellige kategorier sandsynligvis kan 

være højere. 

 

3.1. Kompensationsforordningens påvirkning af markedet 

Når et luftfartsselskab udbetaler kompensation iht. Kompensationsforordningens372 art. 7, stk. 

1, giver dette luftfartsselskabet en økonomisk byrde i størrelsesordenen € 250 til € 600. Belø-

                                                 
370 Specialet har afgrænset sig fra at se nærmere på tallene for mistet bagage og andre problemer. 
371 Den Europæiske Revisionsret. (2018). EU’s passagerrettigheder er omfattende, men passagererne skal sta-

dig kæmpe for dem, bilag II, pkt. 2.3. 
372 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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bet skal udbetales kontant til de berørte flypassagerer, og kan ikke udstedes i f.eks. rejseku-

poner eller andre former for ydelser uden flypassageren har godkendt det, jf. Kompensations-

forordningens373 art. 7, stk. 3. 

 

Det følger af retspraksis fra EU-Domstolen, at mange begreber er blevet udvidet, således at 

flypassagererne er omfattet af kompensationsrettighederne, i Kompensationsforordningens374 

art. 7, stk. 1. Hvilket dermed påvirker luftfartsselskaberne, idet det er luftfartsselskaberne der 

skal udbetale kompensationen iht. Kompensationsforordningens375 og iht. retspraksis. 

 

Når der er tale om en boardingafvisning pga. overbookning, er der tale om en økonomisk 

boardingafvisning, dette omhandler situationen hvor luftfartsselskabet bevidst sælger flere 

billetter, end der er ledige pladser på den pågældende flyafgang. Grunden til at luftfartssel-

skaberne sælger flere billetter, end der er ledige pladser, skyldes at der på årsbasis er op til 1 

million passagerer der ikke møder op til deres flyafgang.376 Mens andre kilder skønner at der 

gennemsnitligt er mellem 15-20% og helt op til 30%377 af flypassagerer der ikke møder op til 

en flyafgang. Der er dog en vis portion usikkerhed forbundet med de nøjagtige tal, eftersom 

disse udgør en væsentlig forretningsmæssig hemmelighed, for de pågældende luftfartsselska-

ber. Det må dog antages at luftfartsselskaberne fører deres egne statistikker på området, og 

dermed selv nærmere kan præcisere hvor mange ekstrabilletter, der skal sælges på de forskel-

lige flyafgange, således at luftfartsselskaberne altid tilstræber, en maksimal bookning af fly-

passagerer på de enkelte flyafgange. 

 

Gennem retspraksis, som er blevet juridisk analyseret i afsnit 2.2.2.1.1., vedrørende bl.a. C-

22/11 Finnair, har flypassagererne også ret til kompensation i tilfælde af driftsmæssige boar-

dingafvisninger. 

                                                 
373 Kompensationsforordning 261/2004/EF.  
374 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
375 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
376 ØSU’s udtalelse, 91/C 31/09, pkt. 1.1.2. 
377 ØSU’s udtalelse 91/C 31/09, pkt. 1.1.2. 
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Driftsmæssig boardingafvisning omfatter situationen hvor luftfartsselskabet af egen drift om-

strukturerer en flyafgang. Logikken bag Finnairs udmelding var at “sprede de negative virk-

ninger”378 blandt så mange flypassagerer som muligt, forstået således at de første flypassage-

rer der blev aflyst, ikke skulle opleve meget lang forsinkelse men, at de øvrige flyafgange, 

hvorpå de aflyste flypassagerer blev spredt ud over, alle oplevede en lille – måske ubetydelig 

– forsinkelse. 

 

3.2. Opgørelse af tab 

Når det skal vurderes hvorvidt der opstår et tab, som følge af Kompensationsforordningens 

bestemmelser og retspraksis, ud fra en samfundsmæssig synsvinkel, er det relevant, at se på 

markedsaktørernes tab. 

Der er i sin grundform tale om et kontraktbrud mellem luftfartsselskabet og flypassageren, 

grundet en uventet ændring af planer. Det må derfor først og fremmest antages, at både luft-

fartsselskabet og flypassagerens har en rationel tilstræben, som er opfyldelse af kontrakten, 

og at denne kontrakt er indgået på de betingelser som parterne har fundet tilfredsstillende. 

 

3.2.1. Flypassagerernes tab 

For flypassagererne er det dog vigtigt at præcisere, at modtagelsen af en kompensation, pga. 

boardingafvisning, aflysning eller forsinkelse, ikke er en gevinst, men en kompensation, hvis 

formål er at bevirke som en form for “plaster på såret” for den hændelse flypassagererne har 

oplevet. 

Det økonomiske tab er først og fremmest et tidsmæssigt tab, der bevirker at flypassagererne 

bliver forsinket til sin destination. Det tidsmæssige tab kan ikke refunderes, hvorfor flypassa-

gererne bliver kompenseret med et økonomisk beløb. EU tager i deres Konsekvensanalyse379 

udgangspunkt i, at det økonomiske tab af tid udgør hhv. € 51 og € 102 pr. time for fritids- og 

forretningsrejsende flypassagerer.380 De præcise tal for flypassagerernes tab, kan dog være 

                                                 
378 C-22/11 Finnair, pr. 17, nr. 3. 
379 Konsekvensanalyse (2013). 
380 Maibach, M., et. al. (2008). Handbook on estimation of external costs in the transport sector. tabel 6, s. 28-

29. Det er bl.a. disse tal Kommissionen bruger som udgangspunkt i deres Konsekvensanalyse (2013), s. 19, 
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svære at opgøre. Tallene er beregnet ud fra købekraften pr. indbygger ift. EU-landenes trafik-

forhold.381 Flypassagererne vil formentligt ikke fastsætte samme beløb pr. time ift. deres tids-

mæssige tab.382 Derudover er det værd at overveje, om f.eks. de 3 første timers tab vægtes 

lige højt samme som de sidste 3 timers tab, såfremt ventetiden har varet 6 timer. I samme 

kontekst må det ligeledes antages at en øget ventetid fra f.eks. 1 til 2 timer er til stor gene for 

flypassagererne, mens en øget ventetid fra f.eks. 19 til 20 timer ikke vil have samme marginale 

effekt, da det procentuelt er tale om en forskel på hhv. 100% og 5% øget ventetid. 

Derfor må det antages, at det økonomiske tab, ikke blot kan udgøre en lineær ligning. I stedet 

vægtes de første timers tidstab højere end de resterende, marginaltidstabet vil således være 

stagnerende. 

 

Økonomisk kompensation vil altid være at foretrække, da flypassagererne således selv har 

mulighed for at bestemme hvad pengene skal bruges til, og dermed selv kan optimere deres 

nytte. Dermed minimeres det samfundsmæssige dødvægtstab også. Spørgsmålet er dog hvor 

stor den økonomiske kompensation bør være, og hvad der bør tages højde for i en sådan kal-

kulation. 

Den nuværende økonomiske kompensation er opdelt i tre faste beløb på hhv. € 250, € 400 og 

€ 600. Beløbene er fastsat efter flyafgangenes længde, så flypassagererne får ret til en højere 

kompensation, des længere - og mere tidskrævende - flyrejserne er. 

Det fremgår endvidere i Kompensationsforordningens383 art. 7, stk. 2 at luftfartsselskaberne 

kan nedsætte kompensationsbeløbet med 50%,384 for så vidt luftfartsselskabet kan tilbyde fly-

passagererne en omlægning af rejsen, og dermed minimere forsinkelsen til deres endelige 

                                                 
fodnote 24. Tallene er som anbefalet ganget med 2,5 for at tage højde for usædvanlige omstændigheder og der-

til er yderligere indregnet 2% p.a. i inflation, således at tallene er tidssvarende til 2019. 
381 Maibach, M., et. al. (2008). Handbook on estimation of external costs in the transport sector, s. 29.  
382 Nogle samfundsgrupper tjener f.eks. langt mere end andre samfundsgrupper, hvorfor de vil vægte deres 

økonomiske tidstab højere end standardsatsen. Således vil forbrugerne eksempelvis tage udgangspunkt i løn-

forhold, mens rapporten tager udgangspunkt i hele samfundets købekraft, og dermed værdisætter alle borgere 

ens. 
383 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
384 Se afsnit 2.2.3. 
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destination. Derfor tages der helt konkret efter Kompensationsforordningen385 udgangspunkt 

i rejsens længde samt forsinkelse, til at fastsætte kompensationsbeløbet. 

Ligeledes er muligheden for nedsættelse af kompensationsbeløbet et eksempel på et økono-

misk incitament, der giver luftfartsselskaberne mulighed for at nedsætte deres kompensati-

onsomkostninger. Det må dog antages, at flypassagerernes nytte, ved en kortere forsinkelse 

ved omlægning af rejsen, modsvares af en halvering af kompensationsbeløbet. 

 

3.2.1.1. Boardingafvisning, aflysning og forsinkelse 

Flypassagerernes tab omfatter som i ovenstående afsnit 3.2.1., det tidsmæssige aspekt, og de 

bliver derved økonomisk kompenseret. Flypassagerens oplevelser er forskellige alt efter om 

de oplever boardingafvisning, aflysning eller forsinkelse. 

 

Ved boardingafvisning får flypassagererne ikke lov til at boarde flyet, selvom flypassagererne 

måtte have billet og tjekket retmæssigt ind, iht. Kompensationsforordningen386 art. 4, stk. 2, 

jf. art. 2, stk. 1, lit. j og iht. art. 3, stk. 2. Det er negativt for flypassagererne ikke at komme 

med på flyafgangen og nå frem til sin endelige destination. Det positive for flypassagerer der 

bliver boardingafvist, vil dog være, at de hurtigt kan få besked om hvilke andre muligheder 

de har, og derved få vished over, hvornår de igen har mulighed for at flyve.387 Uvisheden vil 

derfor være begrænset. Der er dog, jf. kapitel 3, figur 2 kun tale om en meget lille andel af 

flypassagerer der bliver boardingafvist. De seneste offentliggjorte statistikker fra USA, har 

dog vist et tal på blot 0,14 flypassagerer pr. 10.000 flypassagerer, hvorfor noget kunne tyde 

på at problemet er faldende.388 

 

Når der sker aflysning eller forsinkelse, rammer dette mange flypassagerer, men forekomsten 

af aflysninger er ifølge kap. 3, figur. 2 ikke så hyppigt forekommende som forsinkelser. 

Der vil derfor opstå en større ventetid på at finde ud af hvordan man som flypassager kommer 

videre, især hvis luftfartsselskabet ikke har et ledigt fly til rådighed. Samtidig vil der højst 

                                                 
385 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
386 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
387 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Sharpston til C-402/07 og C-432/07 Sturgeon og Böck, pr. 51-56. 
388 Se bilag 1. 
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sandsynligt ikke være ledige pladser til alle flypassagerer på en anden flyafgang, hvis flyet er 

aflyst. flypassagererne må derfor spredes ud over flere afgange, og dermed måske også mel-

lemlande forskellige steder, med hertil følgende forskellige ankomsttider. Uvisheden er be-

grænset til, når flypassagererne får besked om, hvilken flyafgang de skal med. 

Ligeledes kan flypassagererne være bundet af usikkerhed, hvis luftfartsselskaberne kun i ringe 

grad opfylder deres informationspligt over for flypassagererne. 

 

Flypassagerens tidsmæssige tab, strækker sig indtil flypassagererne kommer på en ny flyaf-

gang, eller på anden måde ankommer til deres respektive bestemmelsessteder. Det tidsmæs-

sige tab kan dog stadig variere meget, hvorimod den økonomiske kompensation er fast, uanset 

længden på flypassagerernes tidsmæssige tab.  

 

Ud fra nedenstående figur 3, kan det ses hvornår hhv. fritids- og forretningsrejsende opnår en 

økonomisk gevinst ved boardingafvisning, aflysning eller forsinkelse, og hvornår de oplever 

et tidsmæssigt tab, set ud fra prisen på tid iht. afsnit 3.2.1., og størrelserne på de økonomiske 

kompensationer. Figuren tager udgangspunkt i de tal, der er oplyst i Konsekvensanalysen.389  

Når der er tale om en forsinkelse, vil der min. skulle være en forsinkelse på 3 timer, før man 

er berettiget til kompensation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
389 Konsekvensanalyse (2013). 
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Figur 3, egen tilvirkning. 

 

Skæringspunkterne ses i nedenstående figur: 

 

 

Skæringspunkt 

Kompensation i Euro 

€ 250 
<1.500 km 

€ 400 
>1.500 km i EU 

>1.500 km <3.500 

km for alle andre 

rejser 

€ 600 
>3.500 km for alle 

andre rejser 

 

Timer 

Fritidsrejsende 4t, 54m 7t, 50m 11t, 46m 

Forretningsrejsende 2t, 27m 3t, 55m 5t, 53m 

Figur 4, egen tilvirkning. 

 

Skæringspunkterne i figur 4, er et udtryk for hvornår flypassagererne går fra, at være over-

kompenseret (tiden inden skæringspunktet), til at være underkompenseret (tiden efter skæ-

ringspunktet), hvorved flypassagererne oplever et tidsmæssigt tab. 

 

Forretningsrejsende oplever hurtigere et større tidsmæssigt tab end fritidsrejsende. Den for-

retningsrejsende vil have ret til kompensation ved en forsinkelse på min. 2 timer for flyrejser 

under 1.500km, kompensationen svarer til € 250. Dermed bliver f.eks. den forretningsrejsende 
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overkompenseret ved forsinkelser på mellem 2 timer og 2 timer og 27 min., da det tidsmæs-

sige tab i dette interval udgør mindre end € 250. Hvis den forretningsrejsende er forsinket 

mere end 2. timer og 27 min., vil denne således lide et tab, som ikke bliver dækket af kom-

pensationen på € 250. 

 

Størstedelen af flypassagererne kender dog ikke til deres ret til kompensation,390 samtidig er 

luftfartsselskaberne modvillige til at udbetale kompensationen, hvorfor det kan blive en 

uoverskuelig proces for flypassagererne, at gøre krav på deres kompensation.391 De vil derfor 

ud over det tidsmæssige tab de har oplevet, også skulle bruge tid på, at få udbetalt kompen-

sationen fra luftfartsselskabet. Nogle passagerer opgiver derfor at gøre krav på kompensatio-

nen, og benytter sig i stedet af kompensationsvirksomheder, der kan hjælpe dem. Kompensa-

tionsvirksomhederne opererer dog ud fra en contingency fee-model, og derved opnår flypas-

sagererne en mindre kompensationen. Til gengæld sparer flypassagererne nogle administra-

tive og tidsmæssige omkostninger, da kompensationsvirksomhederne i stedet varetager denne 

opgave på flypassagerernes vegne. 

 

3.2.2. Luftfartsselskabernes tab 

3.2.2.1. Baggrund for luftfartsselskabernes tab 

Når luftfartsselskaberne udbetaler kompensation, skyldes dette at en af luftfartsselskabernes 

flyafgange er blevet aflyst, forsinket eller de har boardingafvist en passager. En af luftfarts-

selskabernes største økonomiske last, er at have inaktive fly på jorden der står stille.392 Det 

kan skyldes uforudsete omstændigheder, f.eks. tekniske fejl på flyet der nødvendiggør at fly-

afgangen skal aflyses, og flyet skal repareres. Det kan også være vejrforhold, eller en tidligere 

flyafgang der er blevet forsinket. Ifølge den statistik fra marts 2019 i USA,393 afgik kun 

78,90% af alle flyafgange til tiden i januar måned 2019. Af disse udgjorde bl.a. aflysning 

                                                 
390 Den europæiske revisionsret. (2018). EU’s passagerrettigheder er omfattende, men passagererne skal sta-

dig kæmpe for dem, tabel 3. Over halvdelen af flypassagererne kender ikke til deres ret til kompensation. 
391 Konsekvensanalysen (2013), s. 16. 

392 Badkook, B. (2016). Study to Determine the Aircraft on Ground (AOG) Cost of the Boeing 777 Fleet at X 

Airline, s. 51-71. 
393 U.S. Department of Transportation. (2019). March 2019 Air Travel Consumer Report, Tabel 7B, s. 30. 
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2,86%, luftfartsselskabernes egne forsinkelser udgjorde 4,72% og forsinkelse fra tidligere fly 

udgjorde 6,14%. Det er således ikke altid muligt for luftfartsselskabet selv at tage højde for 

alle forsinkelser, da nogle af handlingerne ligger uden for luftfartsselskabets kontrol. 

 

Ligesom for flypassagerer, rammer boardingafvisning, aflysning og forsinkelse også luftfarts-

selskaberne forskelligt. Derudover vil luftfartsselskaberne også skulle udbetale kompensation 

til flypassagererne. 

Når luftfartsselskaberne aflyser en flyafgang betyder det, at alle flypassagerer ikke kommer 

afsted til tiden. Det er derfor en stor omkostning for luftfartsselskaberne, da de skal sørge for, 

at flypassagererne ankommer til deres endelige bestemmelsessteder, via andre flyafgange el-

ler andre transportformer. Eksempelvis kræver det at luftfartsselskaberne udnytter den kapa-

citet de har til rådighed på andre flyafgange hvilket kan bevirk, at der sker boardingafvisning. 

Hvis luftfartsselskaberne ikke har ledig kapacitet, eller der ikke er ledig kapacitet blandt alli-

ancemedlemmerne, må de alternativt købe sig til kapacitet hos konkurrenterne.394 Derudover, 

har flypassagererne ret til kompensation øjeblikkeligt. En aflysning har dermed de største 

økonomiske ulemper, fordi det rammer alle luftfartsselskabernes flypassagerer øjeblikkeligt, 

og flypassagererne har krav på hjælp og information. Ulempen ved forsinkelse er, ligesom 

ved aflysning, at det kan være tale om et stort antal flypassagerer der oplever forsinkelsen. 

Ved boardingafvisning vil luftfartsselskabernes økonomiske omkostninger være begrænset til 

det udvalg af flypassagerer, som ikke kan komme med den pågældende flyafgang. Omkost-

ningerne er de samme for luftfartsselskaberne overfor den enkelte flypassager, som under 

aflysning eller forsinkelse. Dog vil summen af omkostningerne ikke være ikke være lige så 

høje, idet der ikke vil være tale om lige så mange flypassagerer der skal ombookes. 

 

Ud over kompensationsomkostningerne, er der også en række administrative omkostninger 

med, at fordele flypassagererne over på andre fly. Disse omkostninger vil være større, såfremt 

man spreder flypassagererne på flere forskellige efterfølgende flyafgange. En større spredning 

                                                 
394 Bencke, S. H. (2012). Bente vandt over flygigant: Flyselskaber skal betale for nye billetter, når de aflyser 

fly.  og Betak, J. (2012). Lad dig ikke tryne af flyselskabet. 
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af flypassagererne kræver, at man individuelt tager hensyn til hver flypassager og får dem om 

bord på forskellige fly, i modsætning til blot at tage alle flypassagererne, og sætte om bord på 

samme fly. I den forbindelse er luftfartsselskabernes indbyrdes alliancer til stor hjælp, idet 

alliancerne kan bruges til at benytte sig af hinandens fly.395 Det ses bl.a. at luftfartsselskaber 

der har indgået en alliance, oftere aflyser fly, fordi de kan fæste deres lid på de andre luftfarts-

selskaber i alliancen.396 Når luftfartsselskaber gør dette, må det være ensbetydende med, at de 

kan opnå en større gevinst end tab. Derudover er beslutningen om at aflyse et fly, ift. at lade 

flyet være forsinket, en strategisk beslutning der afviger fra luftfartsselskab til luftfartssel-

skab.397 Dermed har alliancemedlemmerne mulighed for at tage imod ekstra flypassagerer, og 

samtidig sende boardingafviste, aflyste eller forsinkede flypassagerer ombord på andre luft-

fartsselskabers flyafgange i alliancen. Dette skaber en god mulighed for luftfartsselskaberne 

til at sprede risikoen, men samtidig kan luftfartsselskaberne også blive pålagt en ekstra og 

uventet risiko, da andre luftfartsselskaber i alliancen vil have samme rettigheder. 

 

En anden mulighed end at sprede flypassagererne ud, blandt forskellige flyafgange mellem 

alliancemedlemmerne er, at samle alle de aflyste og forsinkede flypassagerer om bord på en 

ny afgang. Dette vil formentligt kræve, at luftfartsselskabet charter et nyt fly til lejligheden, 

akkurat som det skete i C-22/11 Finnair.398 Chartering af et fly til enkeltbrug må dog antages 

at være en yderst bekostelig affære. Til gengæld kan fordelen være at mindske - eller ligefrem 

forhindre - en eskalering af efterfølgende forsinkede fly, da man indsætter et ekstra fly til at 

håndtere den opståede mangel på flyafgange. Indsættelsen af et ekstra fly, vil dog også have 

administrative omkostninger hos de forskellige lufthavne, der bliver nødt til at indpasse et 

ekstra fly i deres tidsplan. 

 

                                                 
395 Alderighi, M. og Gaggero, A. A. (2018) Flight Cancellations and Airline Alliances: Empirical Evidence 

from Europe, s. 91. 
396 Alderighi, M. og Gaggero, A. A. (2018) Flight Cancellations and Airline Alliances: Empirical Evidence 

from Europe, s. 96 og 100.   
397 Rupp, N. G. og Holmes, G. M. (2006). An investigation into the determinants of flight cancellations. s. 754   

og Seelhorst, M. og Hansen, M. (2014). Flight Cancellation Behavior and Aviation System Performance Ana-

lytical Support to the FAA Office of Performance Analysis and Strategy. s. 1. 
398 Se afsnit 3.3. for en gennemgang af de økonomiske konsekvenser af C-22/11 Finnair. 
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3.2.2.2. Udbetalingen af kompensation 

Efter den pågældende begivenhed er indtrådt, og luftfartsselskaberne har håndteret denne, er 

flypassagererne i visse tilfælde berettiget til en økonomisk kompensation. Kompensation ved 

boardingafvisning skal udbetales øjeblikkeligt, jf. Kompensationsforordningens399 art. 4, stk. 

3. Det fremgår dog ikke hvor lang til luftfartsselskaberne har til ,at udbetale kompensationen 

til flypassagererne, i tilfælde af aflysning eller forsinkelse. Men i Kompensationsforordnin-

gens art. 8, stk. 1, lit. a,  vedrørende udbetaling af refusion, er fristen 7 dage. Derfor vil udbe-

taling efter senest 7 dage for kompensation, også være en rimelig tidsfrist ved aflysning eller 

forsinkelse, såfremt kravet om kompensation er ubestridt. Med en forholdsvis kort tidsfrist er 

det ikke utænkeligt, at dette ville kunne lede til problemer i luftfartsselskabernes cash flow, i 

høj grad også fordi kompensation skal udbetales kontant. 

 

Det fremgår af Den Europæiske Revisionsrets særberetning400 at kun 3,6% af de europæiske 

forbrugere er helt bevidste om deres passagerrettigheder, og at 35% er ret bevidste om deres 

passagerrettigheder. Denne evaluering er dog baseret på alle offentlige transportformer i EU, 

herunder bus, tog, skib og fly. Rapporten viser også at kun 49,2% af respondenterne kendte 

til deres kompensationsrettigheder vedrørende en forsinkelse på min. 3 timer. Det blev fastlagt 

i Konsekvensanalysen,401 at det forventes at blot 5-10% af flypassagererne der har ret til kom-

pensation, rent faktisk vælger at gøre deres krav gældende over for luftfartsselskaberne. Det 

antages, at denne andel er steget til 13% i 2019.402 Grunden til at flypassagererne ikke vælger 

at gøre deres krav gældende, skyldes bl.a. at flypassagererne ikke bliver oplyst korrekt om 

deres rettigheder, og at mange flypassagerer er af den opfattelse, at kompensation kræver en 

lang og besværlig process igennem luftfartsselskaberne.403 

                                                 
399 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
400 Den europæiske revisionsret. (2018). EU’s passagerrettigheder er omfattende, men passagererne skal sta-

dig kæmpe for dem, tabel 2 og 3. 
401 Konsekvensanalyse (2013). 
402 Se bilag 2. EU operer med en “claim rate” på 13%, forstået således at kun 13% af de berettigede flypassa-

gerer gør deres krav gældende. 
403 Konsekvensanalyse (2013), s. 16. 
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Luftfartsselskabet vil derfor lide et økonomisk tab ved at udbetale kompensation til flypassa-

gererne, men tabet formindskes i høj grad af at flypassagererne ikke kender til deres fulde 

rettigheder, og af forskellige årsager ikke gør deres krav gældende. 

 

3.2.3. Betydningen for samfundet 

Samfundsøkonomisk stiller Kompensationsforordningen større krav til luftfartsselskabernes 

likviditet, idet de skal have økonomi til, at udbetale kompensation til flypassagererne. Med 

ovenstående analyse i betragtning, bør det nærmere præciseres hvilke tab og kompensationer 

flypassagererne har, sammenholdt med luftfartsselskaberne, og hvordan dette påvirker sam-

fundsøkonomien. 

 

Når flypassagerer bliver forsinkede, vil de ikke nå frem til deres planlagte bestemmelsessteder  

i tide, hvilket kan være medvirkende til, at flypassagerernes planlagte aktiviteter misses eller 

forskydes. De forretningsrejsendes forsinkelser,404 vil påvirke markedet på den måde, at der 

vil opstå tabt arbejdskraft i perioden, indtil den pågældende forretningsrejsende begynder at 

arbejde igen. 

Samfundsøkonomisk vil den mest optimale tilstand være, at der ikke skete aflysninger, boar-

dingafvisninger eller forsinkelser. Når dette alligevel finder sted, vil boardingafvisninger være 

at foretrække, da der er færrest flypassagerer der bliver ramt heraf, i modsætning til en aflys-

ning eller forsinkelse, jf. kap 3, figur 2. 

Ved en aflysning eller forsinkelse er flypassagererne nødsaget til at vente på ubestemt tid i 

lufthavnen - alternativt på hoteller - såfremt aflysningen eller forsinkelsen strækker sig over 

en længere periode, hvilket medfører et samfundsøkonomisk “standby”, der medfører et stort 

indirekte samfundsmæssigt tab. Dette opvejes dog til dels af butikkerne i lufthavnene og i 

nærheden, eftersom flypassagererne er nødsaget til, at benytte disse for opfyldelse af deres 

behov. 

Des længere aflysningen eller forsinkelsen varer, des større vil omkostningerne forbundet 

hermed udgøre for luftfartsselskaberne. Først og fremmest er det dyrt for luftfartsselskaberne 

                                                 
404 Forsinkelsen opstår ved, at de ikke når frem til den planlagte tid, uagtet om det skyldes boardingafvisning, 

aflysning eller forsinkelse. 
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at have inaktive fly, der måske tillige kræver en dyr reservedel. Herudover er det også dyrt at 

skulle indlogere adskillige flypassagerer på hoteller mm. samt at omstrukturere diverse flyaf-

gange for at akkumulere de aflyste og forsinkede flypassagerer. 

Disse samfundsmæssige tab, gener og eventuelle følgevirkninger udgør et større tab end den 

gevinst hoteller, caféer mm. oplever som følge af en stilstand. Heri er det især tidstabet for 

flypassagererne og den stilstand som luftfartsselskaberne oplever. Ligeledes medfører det en 

stor økonomisk omkostning for luftfartsselskaberne, såfremt disse ønsker at forhindre eller 

løse stilstanden så hurtigt som muligt.405 

 

3.3. Økonomiske konsekvenser af retspraksis 

3.3.1 Udstrækningen af kompensationsretten 

3.3.1.1. Betydningen af driftsmæssig boardingafvisning 

Det fremgår af resultatet i C-22/11 Finnair, at luftfartsselskaberne i tilfælde af en driftsmæssig 

omstrukturering, ikke kan undskylde omstruktureringen som en usædvanlig omstændighed 

iht. Kompensationsforordningens406 art. 5, stk. 3. Luftfartsselskaberne er således forpligtet til 

at betale kompensation, såfremt flypassagerer driftsmæssig boardingafvises. Denne situation 

er yderst uhensigtsmæssig for luftfartsselskaberne. 

Såfremt en flyafgang aflyses, og luftfartsselskaberne vælger at omstrukturere flyafgangene, 

således at alle flyafgange bliver yderligere forsinkede, kan dette udlede en kædereaktion af 

boardingafvisninger og kompensationsudbetalinger. 

Effekten forstærkes yderligere af de mange individuelle boardingafvisninger, som følge af at 

luftfartsselskaberne spreder de aflyste flypassagerer over så mange flyafgange som muligt. 

På den anden side vil forsinkelserne, som følge af en omstrukturering af de forskellige flyaf-

gange, formentligt ikke være så store. 

Ved at sprede forsinkelsen over flere forskellige flyafgange, i stedet for blot en enkelt flyaf-

gang, kan man dermed sprede risikoen, såfremt de forskellige flyafgange oplever mindre end 

                                                 
405 Eksempelvis vil luftfartsselskaberne ved ekspresschartering af et fly, kunne imødekomme en stilstand og 

undgå et tidstab hurtigt, sammenlignet med en reparation af et fly, der eksempelvis kræver en speciel og dyr 

reservedel for, at blive funktionsdriftig igen. Dette er den en opvejning de enkelte luftfartsselskaber selv må 

varetage. 
406 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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3 timers forsinkelse, hvorved luftfartsselskaberne ikke har pligt til at udbetale kompensa-

tion.407 Spredningen vil være økonomisk efficient for luftfartsselskabet, såfremt forsinkelsen 

pr. passager kan begrænses til under 3 timer. 

 

3.3.1.2. Betydning af en bred fortolkning af kompensationsretten 

Når retten til kompensation iht. C-549/07 Wallentin-Hermann pr. 17, skal fortolkes bredt, må 

dette ligeledes medføre at der fortolkes til ugunst for luftfartsselskaberne.408 Dette medfører 

en øget lovgivningsmæssig risiko for luftfartsselskaberne, såfremt en uventet begivenhed op-

står. Den lovgivningsmæssige risiko består i formodningen om, at der i tvivlstilfælde fortolkes 

til flypassagerernes fordel. 

For at kompensere for den øgede risiko, kan luftfartsselskabet vælge at hæve dets billetpriser, 

hvilket i sidste ende vil overvæltes på flypassagererne. Det er dog svært at reducere selve 

risikoen, da denne beror på EU-Domstolens udøvelse, og dermed er uden for luftfartsselska-

bernes kontrol. 

 

Når der sker en boardingafvisning, aflysning eller forsinkelse, er det som anført i afsnit 

3.3.1.1., nogle gange begrundet i de tidligere flyafganges forsinkelse. Denne problematik le-

der til at luftfartsselskaberne nogle gange betaler for andre luftfartsselskabers forsinkelser.409 

De kan dog i et vist omfang, ifølge Kompensationsforordningens410 art. 13, stk. 1 gøre erstat-

ningskrav gældende over for de pågældende aktører, der har medført begivenheden. Dette 

ændrer dog ikke ved problemstillingen, navnlig at luftfartsselskaberne udbetaler kompensa-

tion på vegne af de andre luftfartsselskaber, og yderligere skal bruge ressourcer på, at søge 

regres hos de pågældende aktører, der måtte være ansvarlige herfor. Der skal desuden også 

benyttes ressourcer fra luftfartsselskabernes side til, at finde den ansvarlige aktør i værdikæ-

den, dette kan ligeledes være problematisk og vanskeligt.411 

                                                 
407 Se afsnit 2.2.3. der statuerer at forsinkelse på mere end tre timer medfører mulighed for kompensation iht. 

Kompensationsforordning 261/2004/EF, art. 7, stk. 1 for flypassagererne. 
408 Dette fremgår bl.a. af Kompensationsforordning 261/2004/EF, præambelbetragtninger nr. 1 og 2. 
409 I Konsekvensanalyse (2013), s. 19-20 angives det at luftfartsselskaberne kun i et begrænset omfang har mu-

lighed for at søge regres hos det tidligere omsætningsled. 
410 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
411 Konsekvensanalysen (2013), s. 19-20. 
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Dette medfører en likviditetsmæssig belastning for luftfartsselskaberne. Samtidig medfører 

det også en risiko for, at de ansvarspådragende luftfartsselskaber kan nægte at betale et erstat-

ningskrav til de udlæggende luftfartsselskaber. 

 

Luftfartsselskaberne har desuden en risiko for at blive mødt med yderligere krav, f.eks. tabt 

arbejdsfortjeneste. Dette kan luftfartsselskaberne indregne i deres billetpriser. Såfremt de dog 

gør det, vil omkostningerne blive fordelt på alle flypassagererne. Dermed er de flypassagerer 

der gør yderligere krav gældende mod luftfartsselskaberne, medvirkende til øgede priser hos 

den resterende gruppe af flypassagerer. Antages en 13% “claim rate”,412 må det antages at der 

vil være en endnu mindre andel der ville gøre yderligere krav gældende.413 Dermed kan det 

siges, at risikospredningen vil lede til et større samfundsøkonomisk tab, da alle øvrige flypas-

sagerer stilles relativt dårligere. 

 

3.3.2. Betydning af en bred fortolkning af usædvanlige omstændigheder 

I C-257/14 Van der Lans blev det statueret at et luftfartsselskabs minimumsvedligeholdelse 

ikke var godt nok til, at undskylde luftfartsselskabet for tekniske fejl, som anses for en usæd-

vanlig omstændighed iht. Kompensationsforordningens414 art. 5, stk. 3. Da tekniske fejl i høj 

grad skyldes vedligeholdelse, er luftfartsselskaberne således ansvarlige for en meget bred og 

uklar vifte af tekniske fejl, uagtet at de har overholdt deres minimumvedligeholdelsespligt. 

Det må desuden antages, at der er en meget stor sammenhæng mellem hyppigheden af tekni-

ske fejl og udførelsen af vedligeholdelse. Dog kan der sås tvivl herom ift. fabrikationsfejl.415 

Omkostninger som skyldes fabrikationsfejl kan dog som oftest kræves betalt af den pågæl-

dende fabrikant eller leverandør, således at dette ikke bør lægge luftfartsselskabet til last. 

 

                                                 
412 Se bilag 2. EU operer med en “claim rate” på 13%, forstået således at kun 13% af de berettigede flypassa-

gerer gør deres krav gældende. 
413 Det antages at flypassagerer i stedet vil nøjes med deres berettigede kompensation, og således vil være til-

fredse med denne. 
414 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
415 Se afsnit 2.2.5.1.1., for en gennemgang af de juridiske konsekvenser ved fabrikationsfejl. 
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Dette skaber en meget høj form for operationel og lovgivningsmæssig risiko for luftfartssel-

skaberne, da det er uklart hvor høje vedligeholdelsesomkostningerne skal være.  

Det er desuden vanskeligt for luftfartsselskabernes teknikere, at agere ud fra hvornår vedlige-

holdelsen er udført tilstrækkeligt, således at luftfartsselskaberne er undtaget af reglerne om 

usædvanlige omstændigheder. I en sådan situation vil luftfartsselskaberne stadig være ansvar-

lige, for eventuelle tekniske fejl, og derved skulle udbetale kompensation til flypassagererne.  

Mange luftfartsselskaber benytter sig også af chartrede fly,416 hvorefter vedligeholdelsesplig-

ten og omkostningerne herfor, typisk beror på lejeren af det pågældende fly.417 I en sådan 

situation kan der opstå uoverensstemmelser vedrørende sikkerhedsstillelsen for vedligehol-

delse, hvorefter luftfartsselskaberne der som lejere vil kunne blive ramt af likviditetsmæssige 

problemer.418 

 

3.4. Håndtering af risici 

For at analysere hvordan risiciene i afsnit 3.1. til 3.3. økonomisk påvirker samfundet som 

helhed, er det relevant at se nærmere på luftfartsselskaberne håndtering af risici. Idet risiciene 

udspringer af luftfartsselskabers virksomhedsaktiviteter, og det derfor også er luftfartsselska-

berne der har nemmest ved at håndtere risiciene. Lufthavne, lufttrafikkontrollører og flypas-

sagererne har ganske vist også indflydelse, men kan ikke påvirke luftfartsselskabernes pris-

fastsættelse, virksomhedsstrategier og udøvelsen af flydrift. Derfor tages der udgangspunkt i 

hvorledes luftfartsselskaberne kan kontrollere de risici, der udspringer af Kompensationsfor-

ordningens419 bestemmelser i art. 4-9.  

 

3.4.1. Luftfartsselskabernes prisfastsættelse 

Som tidligere beskrevet i afsnit 3.1. til 3.3. har luftfartsselskaberne mulighed for, at imøde-

komme de forskellige risici der udspringer af Kompensationsforordningen,420 ved at hæve 

                                                 
416 Dožić, S. og Krnić, R. (2016). Overview of airline fleet ownership structure, s. 1-8. 
417IATA (2017). Guidance Material and Best Practices for Aircraft Leases. Pkt. 2.5.4, s. 12. 
418 IATA (2017). Guidance Material and Best Practices for Aircraft Leases. Pkt. 2.5.4, s. 12. 
419 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
420 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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priserne over for flypassagererne. Dette er en simpel, hurtig og effektiv måde at afbalancere 

risici på. 

Luftfartsselskaberne kan justere deres billetpriser ift. mange forskellige former for risici. Ved 

at indregne de forskellige risici i billetpriserne, vil luftfartsselskaberne dog teoretisk set op-

leve et fald, i antallet af solgte billetter, grundet dyrere billetpriser. De forskellige europæiske 

luftfartsselskaber står dog overfor de samme typer af risikoomkostninger, derfor vil alle andre 

luftfartsselskaber også indkalkulere de forskellige risici i deres billetpriser. Dette skaber en 

form for ensartet prisfastsættelse blandt luftfartsselskaberne i EU.421 

 

I afsnit 3.2.1.1 blev det udledt hvornår hhv. fritids- og forretningsrejsende flypassagerer op-

lever over- og underkompensation. Der er mellem de to grupper af rejsende flypassagerer en 

væsentlig forskel, navnlig at de forretningsrejsende udgør i den sammenhæng oplever et øko-

nomisk tab hurtigst. 

Luftfartsselskaberne kan ved at anvende prisdiskrimination, skelne mellem fritids- og forret-

ningsrejsende. Ved at favorisere de forretningsrejsende med f.eks. mere favorable priser, eller 

loyalitetsrabatter, kan man rykke ved de forretningsrejsendes opfattelser. Således vil et øko-

nomisk tab for de forretningsrejsende først indtræde senere. Dette kan også gøres på andre 

parametre end blot pris, f.eks. ved at luftfartsselskaberne yder dem en bedre service, flere 

fordele, mm. 

 

Da selve formålet med håndtering af risici er, at inddække sig over for risici, vil luftfartssel-

skaberne hellere overrisikodække, end at havne i en situation, hvor en risikofaktor er blevet 

undervurderet. Luftfartsselskaberne ønsker ikke nogle negative og uforudsete omkostninger, 

derfor antager luftfartsselskaberne at de forskellige risici er marginalt større, end de reelt er i 

luftfartsselskabernes risikostyring. Dette er nemt at tilføje i luftfartsselskabernes risikokalky-

ler, eftersom der blot skal tillægges en yderligere usikkerhed, på den i forvejen kalkulerede 

risikofaktor. 

                                                 
421 Kompensationsforordning 261/2004/EF finder anvendelse for alle flyafgange til og fra EU, jf. art. 3, stk. 1 

og 2. Derfor vil alle luftfartsselskaber der opererer inden for EU fastsætte priserne efter de samme risici, der 

udspringer af Kompensationsforordningen. 
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Samfundsmæssigt vil dette dog indebære en overrisikodækning, der således overkompenserer 

luftfartsselskaberne, til skade for flypassagererne. Luftfartsselskabernes risici vil pga. deres 

risikostyring ikke udgøre den reelle risikofaktor, da der altid vil ske en overrisikodækning ift. 

de pågældende risici. Dermed tjener luftfartsselskaberne en overnormal profit svarende til 

overrisikodækningen, hvilket resulterer i et større samfundsmæssigt dødvægtstab. 

 

3.4.2. Overvæltning af risici på flypassagererne og de samfundsmæssige påvirk-

ninger heraf 

Dødvægtstabet opstår som en følge af, at forbrugertabet ved overrisikodækningen er større 

end den gevinst luftfartsselskaberne oplever herved.422 Ifølge en undersøgelse fra Elliot Ad-

vocacy423 mener 77% af de mere end 800 respondenter i undersøgelsen, at billetprisen er den 

vigtigste faktor, hvorfor en stigning i billetprisen på 1%, påvirker efterspørgslen fra flypassa-

gererne negativt med -1,1%.424 Dermed er der tale om en elastisk pris, hvorfor en prisstigning 

medfører et større tab af flypassagerer. 

Luftfartsselskaberne skaber dermed et inefficient marked, der også tvinger flypassagererne 

til, at bruge større summer af penge, for at kunne købe deres flybilletter. Hermed tvinges 

flypassagererne til, at skulle bruge en relativt større andel af deres disponible indtægter, der 

kunne være brugt til opfylde andre behov. Ved en højere prisfastsættelse vil der ligeledes være 

nogle flypassagerer, der ikke længere har råd til at rejse med fly, som i stedet må benytte 

andre alternativer, hvilket sænker deres nytte. F.eks. at skulle benytte sig af andre transport-

former som f.eks. bus eller tog. Disse transportformer er væsentligt langsommere end fly, 

hvorfor nogle flypassagerer vil opleve et tidstab, som følge af højere flybilletpriser. 

 

Det er svært fra flypassagerernes side at undgå en overvæltning, eftersom de er det sidste og 

modtagende led i værdikæden.425 Således vil alle former for positive og negative påvirkninger 

                                                 
422 Christensen, L. og Rasmussen, J. H. (red.). (2013). Microeconomics HA Kom/Jur, s. 249-251. 
423 Elliott, C. (2011). What do airline passengers really want – besides a good fare? Undersøgelsen har mere 

end 800 respondenter, og hver respondent skulle svare på hvad de 3 vigtigste faktorer i forbindelse med købet 

af en flybillet var. 
424 Konsekvensanalyse (2013), s. 154. 
425 Med “modtagende led” forstås at flypassagererne modtager flyrejsen som ydelse, leveret af luftfartsselska-

berne. 
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af luftfartsselskaberne i sidste ende påvirke flypassagererne. En økonomisk kompensation der 

har til fordel at beskytte flypassagererne, vil derfor i sidste ende lægge flypassagererne til last, 

da det er flypassagererne der kommer til at betale for luftfartsselskaberne indregning af risici 

i billetprisen.  

 

De samfundsøkonomiske problemer opstår dermed i høj grad af forringelsen af forbrugernes 

overskud, grundet den overvæltning virksomhederne pålægger dem. Det er svært for forbru-

gerne at modvirke dette, eftersom alle luftfartsselskaberne som følge af konkurrencesituatio-

nen på markedet, vil operere ud fra de samme præmisser. Ligeledes vil alternative rejseformer 

for flypassagererne, medføre langt større tidsmæssige omkostninger, end disse der kan opnås 

med flytransport. Derfor er flypassagererne nødsaget til at acceptere overvæltningen af de 

øgede risici, med øgede priser til følge, idet alternativerne ikke opvejer det tab flypassagererne 

lider herved. 

Samfundet vil som følge af overvæltningen af risici og de øgede priser på flypassagererne, 

opleve et dødvægtstab på markedet. Efterspørgselskurven rykker derfor ned, ved en højere 

pris. Som følge af det nye skæringspunkt, vil virksomhedsoverskuddet stige og forbruger-

overskudet falde. Da luftfartsselskabernes ydelser er priselastiske, vil dødvægtstabet opstå 

som følge af en prisstigning.426 

 

                                                 
426 Christensen, L. og Rasmussen, J. H. (red.). (2013). Microeconomics HA Kom/Jur, s. 44-51. 
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Figur 5, egen tilvirkning. 

 

3.5. Principal-agent teori 

Luftfartsselskaberne som agenter, ønsker at afdække sine risici iht. de rettigheder Kompensa-

tionsforordningen427 tildeler flypassagererne som principaler. Flypassagererne ønsker der-

imod en så hurtig og ukompliceret transportløsning fra A til B. Luftfartsselskaberne anses 

som agenter idet de varetager flypassagerernes transport. Flypassagererne har som principal 

al mulighed for selv at beslutte, hvilket luftfartsselskab de ønsker at handle med, og kan såle-

des belønne agenterne i form af et billetkøb, når de forventer at agenterne udfører transport-

opgaven på tilfredsstillende vis. Det antages dog at forbrugerloyaliteten er lav, således vil 

principalen ikke altid vælge den samme agent til udførelsen af transportopgaven, men vælge 

ud fra en række variabler, der er unikke ift. hver transportopgave. Principalen lægger derfor 

vægt på bl.a. pris, afgangs- og ankomsttidspunktet, samt hastigheden af flyrejsen.428 

 

                                                 
427 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
428 Elliott, C. (2011). What do airline passengers really want – besides a good fare? 
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3.5.1. Screening 

3.5.1.1. Asymmetrisk information 

Der er mellem principalen og agenten en stor mængde prækontraktuel adverse selection, der 

skyldes agentens store informationsfordel over for principalen. 

Agenten har specifik viden om sine flyafgange, og må i overensstemmelse med afsnit 3.1. 

antages også at have et overblik over antallet af flyaflysninger og -forsinkelser. Principalen 

ønsker at komme hurtigst muligt fra A til B og lægger i den forbindelse høj vægt på prisen, 

jf. afsnit 3.5. Problematikken opstår da principalen ingen information har vedrørende agentens 

virksomhedsdrift, og derfor må vælge ud fra de signaler som agenten udsender. Derfor ved 

principalen ikke hvornår agenten har tænkt sig, at benytte aflysning eller forsinkelse til, at 

spekulere i udbetalingen af kompensation. 

Denne problematik gør endvidere at principalen risikerer at betale en højere pris for transport-

ydelsen, end den reelt er værd, da principalen risikerer et tidsmæssigt tab, som kun agenten - 

til en vis grad - kan kontrollere.429 

 

3.5.1.2. Hidden characteristics 

Et stort problem for principalen er, at principalen ikke umiddelbart kan skelne mellem de gode 

og dårlige agenter, eftersom disse agenter hemmeligholder deres strategier. Principalen har 

ikke mulighed for, at vide hvornår de enkelte agenter vil benytte sig af omstruktureringer, og 

kender ikke agenternes vedligeholdelsesaktiviteter. Disse kan have betydning for principalens 

ret til kompensation, og det tidsmæssige tab som principalen eventuelt kan lide.430 

Da principalen ikke har mulighed for at skelne mellem de gode og dårlige agenter, risikerer 

principalen at betale en for høj markedspris for transportydelsen, derfor vil principalen kun 

betale en gennemsnitlig pris.431 Når principalen kun vil betale en gennemsnitlig pris for trans-

portydelsen, vil det kun være dårlige og billige agenter tilbage i markedet, da de gode og 

                                                 
429 Stiglitz, J. E. (1975). The Theory of ”Screening”, Education, and the Distribution of Income,. s. 299.  
430 Hendrikse, G. (2003). Economics and management of organizations: Co-ordination, motivation and strat-

egy. s. 96, 188-193. 
431 Hendrikse, G. (2003). Economics and management of organizations: Co-ordination, motivation and strat-

egy. s. 169. 
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dyrere agenter ikke vil acceptere principalens lave prisantagelse. Dermed har hemmelighol-

delsen en negativ effekt på markedet, da dette presser kvaliteten ned.432 

En løsning på problematikken er, at fastholde de gode agenter i markedet. Dette kan bl.a. 

gøres ved brug af self-selection.433 

 

3.5.2. Signaling 

Agenten kan ved at signalere over for principalen undgå adverse selection-biasset. Signaling 

handler om, at agenterne kan udsende signaler der røber deres hidden characteristics over for 

principalen. Dette er en effektiv måde at mindske informationsasymmetrien på, men kun så-

fremt det er dyrere for de dårlige agenter at udsende signaler ift. de gode agenter.434 Ellers vil 

signalet fremstå utroværdigt. Dette kan f.eks. ske i form af udstedelse af garantier fra agenten, 

eller at agenten er medlem af en akkrediteret forening (eller lignende) med stor troværdighed. 

Principalen kan benytte disse signaler til at mindske sin usikkerhed over for agenten, og der-

med opnå en mere optimal kontrakt end førhen.435 

 

3.5.2.1. Self-selection 

Ved etablering af et self-selection system, kan agenten selv tilbyde principalen en række for-

skellige kontrakter, der tager højde for agenternes indbyrdes forskellige hidden characteri-

stics.436 

Fra principalens synsvinkel er det forholdsvis nemt, billigt og hurtigt at screene agentens pri-

ser, afgangs- og ankomsttider og dermed også den forventede hastighed på rejsen. Disse in-

formationer er offentligt tilgængelige på diverse hjemmesider,437 som principalen har nem 

                                                 
432 Dette er samme problematik som i Akerlof, G. A. (1970). The market for ”Lemons”: Quality Uncertainty 

and the Market Mechanism. 
433 Se afsnit 3.5.2.1. 
434 Keil, P. (2005). Principal agent theory and its application to analyze outsourcing of software development. 

s. 2. 
435 Hendrikse, G. (2003). Economics and management of organizations: Co-ordination, motivation and strat-

egy. s. 178. 
436 Hendrikse, G. (2003). Economics and management of organizations: Co-ordination, motivation and strat-

egy. s. 170. 
437 Eksempelvis luftfartsselskabernes egne hjemmesider og gennem bookingsider. 
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adgang til. Det vanskelige for principalen er, at screene hvornår agenterne oplever tidsmæs-

sige hindringer, som kan medføre aflysning eller forsinkelse. Disse faktorer er dog i visse 

tilfælde inden for agenternes egne kontrol, således at agenterne kan tilbyde forskellige kon-

trakter, der tager højde for aflysning, forsinkelse og retten til kompensation. Dog udgør visse 

usædvanlige omstændigheder eksogene faktorer som er vanskelige at undgå, eksempelvis 

ekstreme vejrforhold.438 

 

Ved at indføre self-selection, flyttes omkostningerne til kontraktindgåelsen fra principalen - 

der tidligere ville tilbyde en gennemsnitlig pris - til agenten. Tidligere ville principalen ikke 

kunne skelne mellem gode og dårlige agenter, og risikerede derved at betale en overpris for 

transportydelsen, hvilket ville skade forbrugeroverskudet i samfundsøkonomien.439 Ved at 

indføre tilbud om flere forskellige former for kontrakter, bæres konciperingsomkostningerne 

i stedet af agenterne.440 Agenterne kender ligeledes bedre end nogle andre, til deres egne om-

kostnings- og kvalitetsniveau, hvilket også skaber incitament for de gode agenter til, at blive 

på markedet. 

 

3.5.3. Moral hazard efter kontraktens indgåelse 

Der foreligger moral hazard ex post mellem agenten og principalen efter kontraktens indgå-

else, i det principalen ikke har nogle redskaber til, at opholde agenten på sit løfte. Efter kon-

traktens indgåelse, vil agenten i en situation med forskellige kontrakter have svært ved, at 

opfylde dem alle sammen. Det er således blot principalen der har risikodækket sig, ved f.eks. 

at tilpasse sin kontrakt til, at give ret til ekstra kompensation i tilfælde af f.eks. aflysning eller 

forsinkelse. Ligeledes vil andre principaler f.eks. have mulighed for at indgå en meget billig 

kontrakt, uden mulighed for kompensation. Fælles for dem er dog, at agenten ikke har incita-

ment til at opfylde dem, såfremt 50/50 af flypassagererne på en tilfældig flyafgang har valgt 

                                                 
438 Se kap. 2, afsnit 2.2.5. 
439 Keil, P. (2005). Principal agent theory and its application to analyze outsourcing of software development. 

s. 1. 
440 Keil, P. (2005). Principal agent theory and its application to analyze outsourcing of software development, 

s. 1. 
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hhv. den risikoaverse og risikofyldte kontrakt. En sådan situation ændrer ikke ved agentens 

incitament til at undgå aflysninger eller forsinkelser.441 

 

Principalen skal derfor have mulighed for at overvåge agenten, hvilket sker ret åbenlyst, idet 

principalen bliver direkte påvirket af agentens handlinger. Principalen ved ex post efter kon-

traktens indgåelse hvornår der eksempelvis sker forsinkelse. Derfor er selve principalens 

overvågningsomkostninger meget lave. 

 

Løsningen på at justere principalens og agents incitamenter er indgåelsen af en todelt kontrakt, 

hvor agenten belønnes ex post, såfremt agenten når frem til sit bestemmelsessted på tilfreds-

stillende vis. Dette er samme princip som kompensationen i Kompensationsforordningens442 

art. 7, stk. 1, idet agenten blot bliver straffet, såfremt agenten ikke er nået frem til bestemmel-

sesstedet på tilfredsstillende vis. 

For at vurdere hvad der er tilfredsstillende for principalen, kræver det en objektiv målestok 

for, at vurdere kvaliteten på agentens ydelse.443 Ganske simpelt kan tidsforsinkelse bruges 

som et nemt og målbart pejlemærke for, at vurdere agentens arbejde. Problemet herved er 

dog, at der altid vil være en række eksogene variabler, der kan forskrue kvaliteten på agentens 

ydelse.444 Eksempelvis vil - som tidligere nævnt - ekstreme vejrforhold være en usædvanlig 

omstændighed som agenten kun meget vanskeligt kan imødekomme effektivt. 

Dette er dog en risiko som principalen i sidste ende vil bære, eftersom det er principalen der 

har mulighed for, at vælge hvilken form for kontrakt denne vil have, givet agentens udbud af 

kontrakter. Dermed er det også op til agenten selv at bestemme sin strategi og forretningsmo-

del, f.eks. om der skal være et stort eller lavt udbud af forskellige kontraktstyper.445 

                                                 
441 Hendrikse, G. (2003). Economics and management of organizations: Co-ordination, motivation and strat-

egy. s. 94-95. 
442 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
443 Keil, P. (2005). Principal agent theory and its application to analyze outsourcing of software development, 

s. 3-4. 
444 Keil, P. (2005). Principal agent theory and its application to analyze outsourcing of software development. 

s. 4. 
445 Hendrikse, G. (2003). Economics and management of organizations: Co-ordination, motivation and strat-

egy. s. 97. 
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Samfundsmæssigt vil det dog styrke både principalens og agentens muligheder for, at tilpasse 

sig deres egne risikoforhold, hvilket vil øge både forbruger- og virksomhedsoverskuddet. Så-

fremt der ikke opstår en løsning mellem principalen og agenten, og der opstår moral hazard, 

vil dette lede til en inefficient fordeling mellem parterne, da situationen vil være den samme 

som før, og principalen risikerer at betale en overpris for agentens ydelser. Hvis principalen 

allerede har betalt, og agenten ikke overholder kontrakten, vil agentens marginale omkostnin-

ger for ydelsen opfattes som lavere, hvorfor agenten kan slække på kvaliteten af ydelsen, dvs. 

forsinkelsesniveauet. Agenten opfatter de marginale omkostninger som lavere, da denne kun 

i begrænset omfang har incitament til, at overholde kontrakten, som principalen allerede har 

betalt for.  

Parterne kan derfor ikke nå til enighed om de sande omkostninger. De marginale omkostnin-

ger vil derfor ikke stemme overens med det optimale niveau for den marginale nytte, der 

kunne have været opnået.446 

 

3.6. Økonomisk delkonklusion 

De tab samfundet oplever sker i høj grad i form af flypassagerernes tidsmæssige tab, som 

følge af f.eks. boardingafvisninger, aflysninger eller forsinkelser. Kompensationsbeløbet er 

opdelt i faste beløbsstørrelser, hvorfor flypassagererne ikke bliver tilstrækkeligt kompenseret 

for deres tab ved boardingafvisning, aflysning eller lange forsinkelser. Det samfundsmæssige 

tidstab er dog mindre ved boardingafvisninger, da disse som regel kun omfatter enkelte per-

soner, sammenlignet med de samfundsmæssige følgetab som følge af aflysninger eller lange 

forsinkelser. 

Det er de forretningsrejsende der lider det største samfundsmæssige tab, dette tab er dobbelt 

så højt ift. fritidsrejsende,447 og svarer til et tab på € 102 pr. forsinket time. Både fritids- og 

forretningsrejsende har både mulighed for at blive under- og overkompenseret i forbindelse 

med kompensationens størrelse, flyrejsens længde og ventetiden. 

                                                 
446 Christensen, L. og Rasmussen, J. H. (red.). (2013). Microeconomics HA Kom/Jur, s. 417-418. 
447 De fritidsrejsende oplever et tab på ca. € 51 pr. forsinket time. 
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Luftfartsselskabernes har et økonomisk tab ved udbetaling af kompensation til flypassage-

rerne. De bagvedliggende grunde medfører store omkostninger for luftfartsselskaberne, i form 

af bl.a. stilstand og de efterfølgende bivirkninger som en forsinkelse påfører. Disse efterføl-

gende forsinkelser skaber en negativ cyklus, hvorefter andre luftfartsselskaber ligeledes bliver 

forsinkede. Et andet problem er når luftfartsselskaberne skal søge regres hos de aktører der 

oprindeligt er skyld i forsinkelserne, hvilket medfører store administrative omkostninger. Li-

geledes skaber det likviditetsmæssige problemer for luftfartsselskaberne, da de er tvunget til 

at udbetale kompensation til flypassagererne, og først efterfølgende kan gøre regreskrav gæl-

dende, mod de andre aktører i værdikæden. 

 

Det samfundsmæssige tab vil således bl.a. bestå af den tabte arbejdskraft som de forretnings-

rejsende oplever, men også det tidsmæssige tab for alle typer af flypassagerer. Dette tab er 

større end den kompensation flypassagererne tildeles. 

Luftfartsselskabernes tab risikerer i praksis at blive væsentligt højere, såfremt flere flypassa-

gerer bliver bevidste om deres kompensationsrettigheder. Mange flypassagerer opgiver dog 

at gøre deres rettigheder gældende, som følge af ikke-imødekomme luftfartsselskaber, uigen-

nemsigtige regler og administrativt besvær. 

 

Luftfartsselskabernes indregnede risikopræmie i billetprisen, er som følge af retspraksis ble-

vet udvidet, således at luftfartsselskaberne nu også skal betale kompensation til flypassage-

rerne, som følge af driftsmæssige boardingafvisninger, forsinkelser over 3 timer samt om-

stændigheder, der ikke betegnes som usædvanlige. En ikke usædvanlig omstændighed, vil i 

mange tilfælde være tekniske. Uagtet at luftfartsselskaberne har overholdt deres minimums-

vedligeholdelse, medfører dette store uforudsete omkostninger for luftfartsselskaberne. 

Den forhøjede risikopræmie bliver i sidste ende båret af flypassagererne, da det er flypassa-

gererne der kommer til at betale herfor. Overvæltningen på flypassagererne medfører dog et 

større tab end den egentlige risikopræmie, som følge af luftfartsselskabernes tilføjede overri-

sikodækning. Herefter opstår der et dødvægtstab i samfundet. 
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flypassagererne lægger vægt på bl.a. pris, afgangs- og ankomsttidspunkt samt hastigheden af 

flyrejsen. Luftfartsselskaberne lægger derimod vægt på bl.a. at undgå at skulle udbetale kom-

pensation til flypassagererne. Det er dog luftfartsselskaberne selv der har mulighed for, at 

kontrollere disse omstændigheder til en vis grad, da de indgår som et led i luftfartsselskaber-

nes individuelle strategier. Ved bl.a. at udstede garantier og være medlem af en anerkendt 

flyalliance eller lignende kan luftfartsselskaberne dog mindske informationsasymmetrien 

over for flypassagererne. 

Da flypassagererne ikke kender til luftfartsselskabernes strategier, kan flypassagererne heller 

ikke skelne mellem de “gode” og “dårlige” luftfartsselskaber, der handler i overensstemmelse 

med flypassagerernes interesse. Dette leder til en situation hvor flypassagererne kun vil betale 

en gennemsnitlig pris, hvilket skræmmer de “gode” luftfartsselskaber væk, således at kvali-

teten på markedet for flyrejser generelt vil blive lavere. 

 

Ved at tilbyde en række forskellige kontrakter med forskellige vilkår ift. bl.a. kompensations-

rettigheder mm. kan man mindske informationsasymmetrien mellem flypassagererne og luft-

fartsselskaberne. På denne måde kan flypassagererne screene de forskellige luftfartsselska-

bers tilbud, og selv vælge ud fra en palette af kontrakter ift. deres egne risikoniveauer. Om-

kostningerne til screening flyttes fra flypassagererne til luftfartsselskaberne, der kan tilbyde 

forskellige kontrakter. På denne måde kan man undgå et lavere kvalitetsniveau på markedet, 

da de “gode” luftfartsselskaber har incitament og mulighed for at tilbyde forskellige kontrak-

ter. 

Det er vigtigt ift. luftfartsselskabernes efterfølgende moral hazard, at kontrakten er todelt, 

således at luftfartsselskaberne enten belønnes eller straffes i forbindelse med en forsinkelse. 

På denne måde kan det samfundsmæssige tab minimeres, eftersom flypassagererne selv har 

mulighed for, at vælge en kontrakt ud fra deres egne personlige risikoniveauer. Dermed giver 

flere kontraktmuligheder mulighed for, at minimere de samfundsmæssige tab. 
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Kapitel 4 - Integreret analyse 

 

Den integrerede analyse, vil fremstille en række nye retspolitiske forslag til Kompensations-

forordningen.448 De retspolitiske forslag vil blive diskuteret og analyseret, og hertil vil der 

blive set på den samfundsmæssige efficiens og hvorvidt forslagene er proportionelle med de-

res formål, og om forslagene er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Den inte-

grerede analyse, vil ved udarbejdelsen eller ændringen af en række bestemmelser, have i be-

tragtning hvad den nuværende Kompensationsforordnings449 formål er, idet forslagene netop 

kun er forslag til en videreudvikling af Kompensationsforordningen.450 Som det blev beskre-

vet i afsnit 2.1.1., er Kompensationsforordningens451 formål forbrugerbeskyttelsen, harmoni-

sering af reglerne og undtagelsesmulighederne for luftfartsselskaberne ift. udbetaling af kom-

pensation. Men idet specialets synsvinkel er baseret på samfundet, er det ikke sikkert at for-

målene for Kompensationsforordningen452 er Kaldor-Hicks efficiente. Overholdelsen af 

Kompensationsforordningens453 formål, vil dog ikke gøre sig gældende, ved forslaget om at 

ophæve den nuværende lovgivning. 

 

4.1. Kommissionens forslag til en ny Kompensationsforordning 

Det fremgår, af Hvidbogen454 fra 2011, der fastsætter målsætninger for transportområdet i 

EU,455 at der ønskes en bedre EU-lovgivning vedrørende flypassagerers rettigheder. Herunder 

er en af målsætningerne at rettighederne skal være harmoniserede og tage højde for både virk-

somhedernes muligheder i den pågældende industri, men også en fremme af den europæiske 

standardbeskyttelse af flypassagererne.456  Hvidbogen fastsætter yderligere, et ønske om en 

                                                 
448 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
449 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
450 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
451 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
452 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
453 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
454 Hvidbog 2011/0144. 
455 Hvidbog 2011/0144, s. 23.  
456 Hvidbog 2011/0144 s. 23, nr. 21, bullet 2. 
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bedre lovgivning, for de flypassagerer der køber “flere rejser” på én billet.457 Hvidbogen er 

således et bidrag til, hvad Kommissionen har gjort sig af tanker og idéer for en fælles luft-

fartspolitik. 

 

Kommissionen har d. 13. marts 2013 fremlagt et forslag til en ny Kompensationsforord-

ning.458 Samtidig med fremlæggelsen af forslaget, havde Kommissionen udarbejdet en kon-

sekvensanalyse.  

Ud fra dette speciales fokus på boardingafvisning, aflysning, forsinkelse samt kompensation, 

fremhæves det, hvilke ændringer der har været på tale fra Kommissionen, i disse fokusområ-

der. 

 

I Konsekvensanalysen459 bliver det fremhævet, at hvis der ikke sker en ændring i lovgivnin-

gen, og den dermed bare fortsætter som den er reguleret nu, forventes det ikke, at der sker en 

stor forandring af problematikkerne, men det forventes dog heller ikke, at luftfartsselskaberne 

vil have større incitament til at følge Kompensationsforordningen.460 461  

Det bliver ligeledes fremhævet, at der har været en del spørgsmål til EU-Domstolen, men at 

spørgsmålene går på at Kompensationsforordningen462 ikke er klar nok, hvorfor der opstår 

tvivl hos både flypassagererne, luftfartsselskaberne og håndhævelsesorganerne.463  

Ligeledes er der mange medlemsstater der ikke har oprettet håndhævelsesorganerne, til at 

sikre at Kompensationsforordningen464 overholdes effektivt af luftfartsselskaberne, hvilket 

ikke forventes at blive bedre over tid.465  

 

                                                 
457 Hvidbog 2011/0144 s. 23, nt. 21, bullet 4. 
458 Forslag til Kompensationsforordning (fremtidig) 2013/0072. 
459 Konsekvensanalyse (2013). 
460 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
461 Konsekvensanalyse s. 21, pkt. 4.4.  
462 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
463 Konsekvensanalyse, s. 21, pkt. 4.4 
464 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
465 Konsekvensanalyse, s. 21, pkt. 4.4. 



Kandidatspeciale - cand.merc.jur. 2019 Copenhagen Business School Kristina Jensen & Matthias Bödewadt Lund 
 

 95 af 140 

Kommissionen kommer bl.a. frem til i konsekvensanalysen, at en måde at ændre Kompensa-

tionsforordningen466 på, er ved at gøre luftfartsselskabernes forpligtelse overfor flypassage-

rerne mindre, således at luftfartsselskabet kun yder forplejning og indkvartering, hvis flypas-

sagererne har købt en forsikring herfor. Selvom Kommissionen foreslår at dette kunne ske 

ved forplejning og indkvartering, som specialet har afgrænset sig fra, er det værd at bemærke, 

at Kommissionen åbner op for muligheden for, at en del af de kompensationsrettigheder fly-

passagererne har, i fremtiden måske i stedet skal tilkøbes som forsikring.467 

 

De kommer også frem til, at en anden mulighed kunne være, at udvide begrebet usædvanlige 

omstændigheder til at omfatte de fleste tekniske fejl, for derved at dette kunne skabe incita-

ment for flyselskaberne til at overholde en ny Kompensationsforordning.468 Problematikken 

ved at Kommissionen anvender “de fleste”469 tekniske fejl gør, at begrebet igen fortsat ikke 

er fast afgrænset, og derfor fortsat må kunne forventes, at skabe de samme problematikker 

som analyseret i afsnit 4.2.2., for hvad “usædvanlige omstændigheder” dækker over. 

 

Kommissionen foreslår også, at man kunne lave en fond, der dækker usædvanlige omstæn-

digheder, der ikke er dækket af begrebet “usædvanlige omstændigheder”, således at flypassa-

gererne fortsat kan få en kompensation, især hvis det pågår i mere end 3 dage.470 Dette ville 

kunne ske ved at pålægge flybilletterne en afgift, der vil kunne dække disse omstændigheder.  

 

I Kommissionens forslag til en ny Kompensationsforordning fremhæves det, at der for begre-

bet usædvanlige omstændigheder vil blive defineret, og definitionen vil ske i overensstem-

melse med C-549/07 Wallentin-Hermann.471 Ligeledes vil der blive vedlagt en ikke-udtøm-

mende liste over hvad usædvanlige omstændigheder er.472  

                                                 
466 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
467 Konsekvensanalyse (2013), s. 36. 
468 Konsekvensanalyse s. 36-37. 
469 Kommissionen benyttede ordet “mostly”. 
470 Konsekvensanalyse s. 38, pkt. 4 og fodnote 41. 
471 Jf. afsnit 2.2.5.1. 
472 Forslag til forordning s. 7. 
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Forslaget omfatter endvidere, at der skal være ret til kompensation ved lange forsinkelser, 

men, at man dog først har ret til kompensation efter 5 timer, og ikke de nuværende 3 timer i 

EU, og flere timer såfremt flyrejsen afsluttes i et tredjeland.473 

Det er dog værd at bemærke, at forslaget og konsekvensanalysen er fra 2013, og der er således 

ikke sket mere på den front vedrørende en ny forordning. Dette kan endvidere virke besyn-

derligt, idet  tog omtrent 4 år, fra forslaget blev fremlagt til Kompensationsforordningen,474 

til Kompensationsforordningen475 trådte i kraft. Der har derfor endnu ikke været den nødven-

dige politiske kapital til at gennemføre en sådan beslutning. 

 

4.2. Retspolitiske forslag 

4.2.1. Begrebernes gennemsigtighed og retssikkerhed 

Specialets forslag: Der skal i en ny kompensationsforordning, ske en begrebsafklaring af 

bl.a. usædvanlige omstændigheder. 

 

Kompensationsforordningens476 formål er bl.a. at sikre en effektiv og harmoniseret lovgiv-

ning til fordel for flypassagererne, jf. Kompensationsforordningens477 præambelbetragtninger 

nr. 4 og 7. Siden ikrafttrædelsen af Kompensationsforordningen478 er der dog opstået tvivl om 

mange af Kompensationsforordningens479 bestemmelser og begreber, og hvornår disse finder 

anvendelse. Da sanktionsbestemmelserne yderligere er overladt til de nationale håndhævel-

sesorganer, betyder det ligeledes også, at mange af de nationale håndhævelsesoranger har 

fortolket Kompensationsforordningen480 forskelligt.481 

                                                 
473 Forslag til forordning s. 7. 
474 Forslag til Kompensationsforordning (2004) 2002/C 103 E/17 og Forslag til Kompensationsforordning 

(2004) ændring 2003/C 71 E/10. 
475 Kompensationsforordning 261/2004/EF 
476 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
477 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
478 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
479 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
480 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
481 Resumé af konsekvensanalyse (2013), pkt. 3.1 og 1.2.1. nr. b. 
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Selvom Kompensationsforordningen482 indeholder en formåls-, definitions- og anvendelses-

liste i art. 1-3, samt præambelbetragtningerne, er disse ikke altid i overensstemmelse med den 

udledte retspraksis fra EU-Domstolen. I specialets juridiske analyse blev visse af disse for-

skelle gennemgået, og noget af EU-Domstolens retspraksis har udvidet eller indskrænket 

disse begreber.483 

 

Det er ubestridt at der er behov for en simplificering og præcisering af de forskellige begreber 

der giver ret til kompensation og undtagelsen om usædvanlige omstændigheder i Kompensa-

tionsforordningen.484 Eftersom de på nuværende tidspunkt kun i begrænset omfang lever op 

til sit forbrugerbeskyttende formål.  

Dette retspolitiske forslag vil derfor tage udgangspunkt i en klarlæggelse af nogle af begre-

berne, men det er vigtigt at pointere, at en sådan løsning til dels må anses som en lappeløsning. 

Dette skyldes at retspraksis hele tiden vil udvikle sig, specielt eftersom EU-Domstolen kan 

afvige fra sine tidligere afgørelser. Derfor vil begreberne altid være flydende, og tilknyttet en 

vis form for usikkerhed. Det vil i den sammenhæng blive diskuteret i afsnit 4.2.1.1. og 4.2.2.3. 

hvorvidt disse begrebers anvendelsesområde bør overlades til fortolkning i EU-Domstolen, 

eller om disse ensidigt skal fastsættes af EU. Forslaget kan dog midlertidigt hjælpe med de 

divergerende forståelser og de administrative omkostninger, eftersom det vil blive nemmere, 

for både forbrugere og virksomheder at udlede gældende ret. Hvilket derved overholder pro-

portionalitetsprincippet, idet en begrebsafklaring er proportionel med formålet om, at gøre en 

ny Kompensationsforordning mere gennemsigtig. 

 

4.2.1.1. Statiske begreber i Kompensationsforordningen 

Nogle begreber ændrer sig ikke i samme høje grad som andre begreber, og er ikke underlagt 

den samme form for dynamik og flydende fortolkning. Andre begreber kræver en vis form 

for skønsvurdering fra sag til sag, og i disse situationer ville det være meget behjælpeligt, 

såfremt de vægtige grunde var offentligt kendt. 

                                                 
482 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
483 Se bl.a. afsnit 2.2.2.3.1 vedrørende C-402/07 Sturgeon og C-432/07 Böck og afsnit 2.2.5.1 vedrørende C-

549/07 Wallentin-Hermann. 
484 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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Begrebet “kompensation” kan ifølge en dansk sproglig vurdering have forskellige betydnin-

ger.485 Dette begreb bør præciseres nærmere af EU. Eksempelvis kan begrebet ifølge forskel-

lige kilder også betyde “erstatning”, hvilket implicit antager, at luftfartsselskabet har handlet 

ansvarspådragende, uagtet at dette ikke er tilfældet.486 Eftersom sanktionsmulighederne er 

forskellige indbyrdes i de forskellige EU-medlemsstater, vil dette også kunne give anledning 

til yderligere sproglige misforståelser og -fortolkninger. Derfor vil det være gavnligt med en 

fast definition af begreber, der kan have flere forskellige betydninger. 

 

Begreber som f.eks. aflysning og forsinkelse kræver en skønsvurdering fra sag til sag, idet 

EU-Domstolen bør lægge vægt på visse forskellige faktorer, jf. afsnit 2.2.2.2.1. Således har 

Generaladvokat Sharpston i sit forslag til afgørelse i de forenede sager C-402/07 og C-432/07 

Sturgeon og Böck, pr. 68 og 74 eksempelvis oplistet en række situationer, hvorpå man kan 

tillægge vægt i forbindelse med at vurdere hvornår en situation enten er en aflysning eller 

forsinkelse. Dette giver stadig EU-Domstolen en skønsbeføjelse og muligheden for at tilføje 

flere argumenter. Herudover giver det samtidigt mere overblik, og en nemmere adgang for 

alle aktører til, at vurdere hvad den rigtige udmelding burde være. Dette er således også en 

måde at hjælpe tredjemænd som f.eks. lufthavnene, rejsearrangører mm. til at undgå misfor-

ståelser og oplyse den rigtige situation over for flypassagererne. Dette vil således også gavne 

flypassagererne i form af mere præcise informationer. 

 

De usikkerheder som den nuværende fortolkning af Kompensationsforordningens regler, samt 

retspraksis medfører for luftfartsselskaberne, resulterer i en overrisikodækning over for fly-

passagererne, skaber et større dødvægtstab i samfundet. Derfor vil mere klare regler resultere 

i en nettogevinst for samfundet, eftersom mere klarhed og åbenhed sikrer mere retssikkerhed 

for både luftfartsselskaberne og flypassagererne. 

Alle parter opnår en Paretoforbedring sammenlignet med hidtil. Da flypassagererne vil blive 

mere bevidste om deres rettigheder, vil dette dog have negative økonomiske konsekvenser for 

luftfartsselskaberne. Det giver dog samtidigt mulighed for luftfartsselskaberne at fjerne noget 

                                                 
485 Jf. afsnit 2.2.3. 
486 Jf. afsnit 2.2.3. 
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af usikkerheden vedrørende flypassagerernes “claim rate”, således at de kan indregne denne 

risiko mere præcis. Derfor kan luftfartsselskaberne nå frem til en mere nøjagtig risikopræmie, 

som stadig overvæltes på flypassagererne. Den risikopræmie som luftfartsselskaberne fast-

sætter, vil være højere end hidtil, men opvejes af flypassagerernes bedre rettigheder. flypas-

sagererne har dog langt bedre mulighed for at opnå kompensation, hvorfor dette minimerer 

effekten af den overvæltede risikopræmie.  

 

Idet luftfartsselskaberne ved, at “claim raten” blandt flypassagererne vil være højere, og at 

flere af flypassagererne vil gøre krav på deres kompensation, vil luftfartsselskaberne sætte en 

pris, tidligere indeholdende en høj risikopris (P+risiko),487 til nu kun at være tillagt en lav 

risikopris, (↑P + ↓risiko), idet prisen indeholder de fleste kendte krav luftfartsselskabet vil 

blive mødt med. Da der antages fuldkommen konkurrence på markedet, vil luftfartsselska-

berne ikke sætte en øget risikopræmie på prisen.488 Derved vil dødvægtstabet på markedet 

minimeres ift. tidligere, da både luftfartsselskaberne og flypassagererne når frem til et mere 

efficient skæringspunkt. 

Derfor vil et sådan forslag også være Kaldor-Hicks efficient. Det er uvist hvorvidt det kan 

udgøre en Paretooptimalitet, eftersom man formentlig altid vil kunne stille en af parterne lidt 

bedre end hidtil, men der er uden tvivl tale om en Paretoforbedring. 

 

4.2.1.2. Usædvanlige omstændigheder 

I Europa-Parlamentet og Rådets forslag til en ny Kompensationsforordning489 er der bl.a. ind-

ført et bilag indeholdende en liste med eksempler fra den seneste retspraksis. Dette “bilag 1” 

indeholder en ikke-udtømmende liste med situationer der anses som usædvanlige omstændig-

heder. Disse eksempler er inddraget fra retspraksis fra bl.a. C-549/07 Wallentin-Hermann, C-

257/14 Van der Lans og C-195/17 m.fl. TUIfly. Listen er således blot en indskrivelse af gæl-

                                                 
487 Jf. afsnit 3.3.3. 
488 Ift. situationen førhen, kender luftfartsselskaberne ikke til hinandens risikopræmier, derfor er den nuvæ-

rende pris, en overpris. Såfremt alle luftfartsselskaberne havde den samme risikopræmie, og antagelse om 

claim rate, leder dette til en konkurrence på markedet, hvorefter luftfartsselskaberne vil prissætte deres ydelser 

tæt på hinanden. 
489 Forslag til Kompensationsforordning (fremtidig) 2013/0072. 
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dende retspraksis udledt af EU-Domstolen. Denne form for løsning vil derfor ikke kunne an-

ses som en fremtidssikret løsning i sig selv, men en nem, hurtig og effektiv måde at skabe 

overblik over gældende ret, det kræves dog, at en sådan liste holdes opdateret. 

 

4.2.2. Ændring af begrebet “usædvanlige omstændigheder” i Kompensations-

forordningens art. 5, stk. 3 

Specialets forslag: Der skal træffes en vurdering af hvorvidt begrebet ”usædvanlige om-

stændigheder” skal fortolkes indskrænkende eller udvidende. 

 

Det fremgår af C-549/07 Wallentin-Hermann pr. 23-26 at begrebet usædvanlige omstændig-

heder kræver to betingelser: (1) at den pågældende omstændighed ikke udgør et led i luftfarts-

selskabets sædvanlige aktivitetsudøvelse og (2) at den pågældende omstændighed ikke lå in-

den for luftfartsselskabets faktiske kontrol. I den forbindelse præciserede EU-Domstolen at 

tekniske fejl som oftest vil være inden for luftfartsselskabets faktiske kontrol, og dermed er 

luftfartsselskaber i høj grad de facto afskåret fra, at kunne bruge undtagelsesreglen i Kom-

pensationsforordningens490 art. 5, stk. 3, eftersom betingelserne herfor ikke er opfyldt. 

Denne situation leder til spørgsmålet om hvorvidt det er hensigtsmæssigt eller ej at ind-

skrænke undtagelsesmulighederne for luftfartsselskaberne, som efter samme doms pr. 17 skal 

fortolkes strengt. Der er således konkret mulighed for to fortolkningsretninger, navnlig en 

indskrænkende eller udvidende fortolkning. 

 

4.2.2.1 Indskrænkende fortolkning af “usædvanlige omstændigheder” 

Det ville være i overensstemmelse med den allerede udledte retspraksis i C-549/07 Wallentin-

Hermann, der fortolker luftfartsselskabernes undtagelsesmuligheder indskrænkende, til fordel 

for flypassagererne. En sådan indskrænkelse vil, til en vis grad afspejle den nuværende rets-

stilling. Fra et samfundsmæssigt perspektiv tager denne løsning dog ikke lige hensyn til begge 

parter, da forbrugerne i høj grad vil blive favoriseret. 

                                                 
490 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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Økonomisk ville en fast og klar regel være med til, at fjerne usikkerheden for luftfartsselska-

berne. Usikkerheden vil ikke længere være usikker, idet luftfartsselskaberne i sådan et tilfælde 

nøjagtigt ved, i hvilke situationer de i hvert fald ikke vil kunne undtage sig Kompensations-

forordningens bestemmelser. Denne øgede risikopræmie vil som førhen blive pålagt billetpri-

sen, jf. afsnit 3.4.2. Til gengæld vil flypassagererne også være dækkede i de fleste tilfælde af 

usædvanlige omstændigheder. 

Ud fra den økonomiske analyse i afsnit 3.4.2., vil luftfartsselskaberne fastsætte en risikopræ-

mie der er endnu højere end hidtil. Dette skyldes at luftfartsselskaberne i tilfælde af den valgte 

løsning, vil være bevidste om de nøjagtige situationer, der ikke kan undtages som følge af 

usædvanlige omstændigheder. Luftfartsselskaberne vil derfor opleve en større retsusikkerhed 

om risikoen for usædvanlige omstændigheder og deres forpligtelser herfor, idet sandsynlig-

heden for en ugunstig fortolkning er meget stor. 

Luftfartsselskaberne vil indregne en øget risikopræmie, da de nu er bevidste om en mere præ-

cis sandsynlighed for, hvornår undtagelsesreglen ikke finder anvendelse. Luftfartsselskaber-

nes forpligtelser udvides derfor, og disse øgede omkostninger hertil, vil blive overvæltet på 

flypassagererne. 

flypassagererne vil til en vis grad også få medhold i flere af deres krav, eftersom luftfartssel-

skaberne ikke længere kan undtage sig disse. I modsætning til afsnit 4.2.1.1., ændres flypas-

sagerernes “claim rate” dog ikke, idet undtagelsesbestemmelsen først og fremmest henvender 

sig til luftfartsselskaberne, og ikke er en udvidelse af flypassagerernes rettigheder som sådan. 

Derfor vil antallet af krav formentlig ikke stige, men kun selve antallet af flypassagerer der 

får medhold. 

Samfundsøkonomisk vil der således opstå en mindre efficient situation end på nuværende 

tidspunkt, idet man forstærker polariseringerne mellem flypassagerernes rettigheder og luft-

fartsselskabernes pligter. Dødvægtstabet vil blive større end hidtil, da den pålagte risikopræ-

mie vil overstige den gevinst, som kun en lille andel af flypassagererne gør gældende over for 

luftfartsselskaberne. Derfor vil virksomhedsoverskuddet stige, men forbrugeroverskudet 

falde mere, grundet en inefficient risikoallokering. 
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4.2.2.2 Udvidende fortolkning af “usædvanlige omstændigheder” 

En udvidende fortolkning af begrebet “usædvanlige omstændigheder” vil medføre at luftfarts-

selskaberne har større mulighed for at undtage flere situationer, som de ellers ville være for-

pligtet til at udbetale kompensation for. En sådan udvidende fortolkning vil være i strid med 

Kompensationsforordningens491 forbrugerbeskyttende formål, idet luftfartsselskabernes for-

pligtelser minimeres. 

Det er i sidste ende op til EU eller EU-Domstolen selv at bestemme hvor udvidende (eller 

indskrænkende) begrebet skal fortolkes. Det kan f.eks. også blot være en “normal” force ma-

jeure-bestemmelse, hvorefter luftfartsselskabets kun i tilfælde af naturkatastrofer og lign. vil 

kunne undtages for sine forpligtelser. Der er dog mulighed for flere forskellige mellemformer, 

og begrebet kan yderligere udvides til også at omfatte f.eks. strejker. 

 

Såfremt der vælges en meget udvidende fortolkning, hvorefter luftfartsselskaberne eksempel-

vis heller ikke er ansvarlige for tekniske fejl, hvilket er en fravigelse af retspraksis,492 og disse 

anses for, at udgøre usædvanlige omstændigheder, skaber dette en konflikt. Konflikten består 

i mangel på incitamenter fra luftfartsselskaberne til f.eks. at undgå tekniske fejl. Der vil na-

turligvis være nogle økonomiske grunde til at undgå tekniske fejl, men disse kunne have været 

forstærket yderligere, såfremt luftfartsselskaberne også ville skulle udbetale kompensation til 

flypassagererne. For præciserings skyld, er det dyrt for luftfartsselskaberne at have inaktive 

fly i diverse lufthavne, jf. afsnit 3.2.2.1. Derfor vil der altid være en vis grad af incitament til, 

at prøve at undgå usædvanlige omstændigheder. 

 

I forbindelse med en udvidelse af begrebet er det relevant at se på selve undtagelsesreglens 

anvendelsesområde i Kompensationsforordningen,493 Den nuværende undtagelsesregel finder 

således kun sted i Kompensationsforordningens494 art. 5, stk. 3, som er en undtagelsesregel 

                                                 
491 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
492 Se bl.a. C-549/07 Wallentin-Hermann. Se diskussionen heraf i afsnit 2.2.5.1, hvorefter EU-Domstolen for-

tolkede tekniske fejl som værende undtaget af Kompensationsforordningens art. 5, stk. 3. Således udgør tekni-

ske fejl ikke en usædvanlig omstændighed, jf. pr. 34. 
493 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
494 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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gældende for aflysninger. Man kunne eksempelvis udvide begrebet til også at omfatte boar-

dingafvisninger og forsinkelser, og således skabe mere harmonisering på EU-plan. En sådan 

udvidelse vil forstærke de samfundsøkonomiske effekter, som undtagelsesreglen medbringer. 

Samtidig fjerner den dog også muligheden for luftfartsselskaberne, at spekulere i udmeldin-

gen af boardingafvisninger, aflysninger eller forsinkelser, da alle situationerne vil kunne und-

tages iht. usædvanlige omstændigheder, og derfor kan luftfartsselskaberne i nærmest alle til-

fælde undgå at skulle udbetale kompensation til flypassagererne. 

 

Økonomisk vil dette medføre at luftfartsselskabernes risikopræmie minimeres, og alt efter 

hvor udvidende en fortolkning man fra EU’s side ønsker, vil risikopræmien falde i takt med 

en udvidelse af undtagelsesreglen i Kompensationsforordningens495 art. 5, stk. 3. Risikopræ-

mien vil aldrig helt forsvinde, men den vil være mindre end den nuværende situation, hvilket 

vil komme flypassagererne til gode. Ligeledes vil det samfundsøkonomisk have den modsatte 

effekt af en indskrænkelse af begrebet, jf. afsnit 4.2.2.1. Således at dødvægtstabet minimeres. 

Ved en fjernelse af muligheden for spekulering i udmeldingerne af boardingafvisninger, af-

lysninger og forsinkelser, vil luftfartsselskaberne altid anvende den mindst omkostningstunge 

mulighed. Denne mulighed vil være forsinkelsen, idet luftfartsselskaberne i et vist omfang 

har mulighed for at indhente forsinkelserne igen, og at en forsinkelse er mindre byrdefuld end 

en aflysning eller boardingafvisning af adskillige flypassagerer. Samfundsmæssigt vil forsla-

get derfor også medføre flere flyforsinkelser, til stor gene for flypassagererne, som heller ikke 

vil være berettiget til kompensation i disse situationer. Flyforsinkelserne vil også påvirke de 

andre luftfartsselskaber negativt, da man forstærker cyklussen med efterfølgende forsinkel-

ser.496 

Disse tidsmæssige tab kombineret med luftfartsselskabernes begrænsede incitamenter til 

overholdelse heraf, medfører nogle større samfundsøkonomiske tab, der vejer tungere end de 

besparelser luftfartsselskaberne vil opleve. 

 

                                                 
495 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
496 Se afsnit 3.2.2., for en analyserende gennemgang af luftfartsselskabernes tab. 
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En udvidende fortolkning af begrebet “usædvanlige omstændigheder” vil derfor medføre 

mangel på incitamenter for luftfartsselskaberne til, at forbedre og løse de underliggende pro-

blemer med flyforsinkelser mm. Omvendt vil en indskrænkende fortolkning medføre en “for-

stærkelse” af den nuværende situation, hvorfor en stor del af omkostningerne vil blive over-

væltet på flypassagererne. 

 

4.2.2.3. Fastsættelse af begrebet usædvanlige omstændigheder 

Da begrebet “usædvanlige omstændigheder” i sin natur, er et flydende begreb, giver det god 

mening at overlade en vid skønsbeføjelse til EU-Domstolen. EU-Domstolen kan således i takt 

med samfundsudviklingen fortolke begrebet enten mere indskrænkende eller udvidende. EU 

kan dog stadig fastsætte retningen for fortolkningen, akkurat som vedtaget i Kompensations-

forordningens497 præambelbestemmelser, der lægger op til en indskrænkende fortolkning af 

begrebet. Der vil derfor altid være en vis form for retsusikkerhed forbundet med begrebet, 

men EU har stadig mulighed for at ændre incitamentsstrukturen. 

 

4.2.3. Kompensationens størrelse / beregning 

Specialets forslag: Kompensationen beregnes på baggrund af en fast tabs-timepris, pr. hele 

time. Dog udbetales der højest kompensation for 24 timers boardingafvisning, aflysning eller 

forsinkelse. Timeprisen er fastsat til € 51. 

 

Dette forslag vil kun se på kompensationens størrelse og beregning. Undtagelserne for luft-

fartsselskaberne kompensationspligt, vil ikke blive berørt i nærværende forslag. 

En forskellig kompensation mellem fritids- og forretningsrejsende vil være en fordel idet 

kompensationsbeløbet vil kunne deles op, alt efter hvilken rejseform der benyttes. Herved vil 

både de hhv. fritids- og forretningsrejsende kunne opnå en maksimal nytte ift. det oplevede 

tidsmæssige tab. En sondring mellem flypassagererne som fritids- eller forretningsrejsende, 

er således udtryk for en prisdiskrimination. Dette vil medføre en mere optimal fordeling af 

                                                 
497 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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luftfartsselskabernes kompensation, og fjerne eventuel overkompensation. Derfor vil forbru-

geroverskudet stige, mens virksomhedsoverskuddet vil falde. For at imødekomme de øgede 

omkostninger til de forretningsrejsendes kompensationskrav, vil luftfartsselskaberne ind-

regne en højere risikopræmie på tværs af alle flypassagererne. Dette vil stille de ca. 80% fri-

tidsrejsende i en dårligere situation, da de vil opleve højere billetpriser, hvorved forbruger-

overskudet vil falde. Virksomhedsoverskuddet vil derimod afhænge af, om luftfartsselskaber-

nes risikopræmie også omfatter de øgede omkostninger til kompensation for de forretnings-

rejsende. Dette kan resultere i enten et øget eller nærmest uændret virksomhedsoverskud. 

Man ændrer derved fordelingen af forbrugeroverskudet mellem de fritids- og forretningsrej-

sende, men luftfartsselskabet vil pålægge en øget risikopræmie på begge grupper af flypassa-

gerer. Dette vil resultere i et større samfundsmæssigt dødvægtstab. 

En sondring mellem fritids- og forretningsrejsende, vil dog også kunne bevirke, at en ny Kom-

pensationsforordning vil være mere kompleks, og dermed også sværere at udlede hvem der 

er fritids- og forretningsrejsende. Idet der skal opstilles kriterier i en ny Kompensationsfor-

ordning for, hvornår man er hhv. fritids- og forretningsrejsende. Det ville være svært at 

komme med en udtømmende liste herpå, da vurderingen bl.a. kunne bero på rejsens formål, 

hvem der har betalt billetten, og om hvorvidt man får løn under flyvningen osv. Det vil kræve 

flere ressourcer for den flypassager som er forretningsrejsende, at skulle bevise opfyldelsen 

af kriterierne herfor. Ligeså vil luftfartsselskaberne der modtager klagerne, skulle bruge mere 

tid og ressourcer herpå, hvilket er modstridende med formålet om en bedre og mere klar Kom-

pensationsforordning. 

 

Ud fra en Kaldor-Hicks betragtning, vil ingen således blive stillet bedre, og der vil opleves et 

større tab end gevinst ved at splitte kompensationsbeløbene op på hhv. fritidsrejsende og for-

retningsrejsende. 

Der kunne ligesom i afsnit 3.2.1., have været tale om, at kompensationsbeløbet skulle bereg-

nes efter en anden kurve end en lineær kurve, f.eks. hvis man i stedet lavede kurven efter 

flypassagerernes marginale nyttetab. Grunden til at kurven kunne være en anden end lineær, 

er netop pga. at flypassagererne kan opleve deres nyttetab forskelligt, alt efter hvor længe de 
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er blevet hhv. boardingafvist, aflyst eller forsinket. Grundet flypassagerernes forskellige tabs-

kurver, er det valgt for forslaget gå videre med den lineære kurve. Det er dog værd at be-

mærke, at hvis der blevet lavet en stor undersøgelse af flypassagerers tabskurver, ville man i 

stedet kunne en mere korrekt udformning, og dette ville ikke være en større ulempe for be-

regningen, idet det blot var at gå ind i kurven/skemaet og aflæse, f.eks. hvad en forsinkelse 

på 6 timer ville betyde. 

 

Størrelsen af kompensationsbeløbet på timebasis, er fastsat ud fra et tidsmæssigt tab, som alle 

former for flyrejsende vil opleve, hvilket er i overensstemmelse med Konsekvensanalysen.498 

Endvidere er fordelingen af hhv. fritids- og forretningsrejsende ca. 80/20.499 

I afsnit 3.2.1., blev det specificeret, at det økonomiske tab, som en fritidsrejsende oplever er 

€ 51 og € 102 for en forretningsrejsende. Hvis beløbet bliver fastsat til en sats højere end € 

51, vil de fritidsrejsende blive overkompenseret. Dog oplever de forretningsrejsende en hal-

vering af deres økonomiske tab. Samfundsøkonomisk er det derfor mest optimalt, at fastsætte 

kompensationsbeløbet ud fra tabet for ca. 80% af flypassagererne. En overkompensation vil 

medføre øgede omkostninger for luftfartsselskaberne, og samtidig vil den marginale nytte-

værdi falde, når kompensation er større end de fritidsrejsendes tidsmæssige tab. Derfor vil der 

opstå en samfundsmæssigt inefficient ressourcefordeling. 

 

Forskellen fra de nuværende regler om en fast kompensation og forslaget hvor satsen er pr. 

time, vil ikke betyde øgede omkostninger, idet der kun er én tabspris, uanset længden på rej-

sen. Dette betyder, at den eneste beregning der er behov for, er hvor længe flypassagererne 

var boardingafvist eller afventede et nyt fly pga. aflysning, eller hvor lang tid forsinket fly-

passagererne blev til den endelige destination, beregnet pr. hele time.500 

 

                                                 
498  Konsekvensanalyse (2013), s. 19, 2. afsnit midt for.  
499 Den Europæiske Revisionsret. (2018). EU’s passagerrettigheder er omfattende, men passagererne skal sta-

dig kæmpe for dem, spørgeskema 2.2. 
500 For at holde det administrativt simpelt, rundes der ikke op eller ned. Dette gøres også for at skabe mere ba-

lance mellem luftfartsselskabernes forpligtelser og flypassagerers rettigheder. 
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Beregningsskemaet tager udgangspunkt i specialets forslag om, at timetabet udgør € 51, og 

kompensationsbeløbet derfor er fastsat herefter. Skemaet vil således kunne vedlægges som 

eventuelt bilag i en ny Kompensationsforordning: 

 

Forsinkelse pr. hele time Kompensationsbeløb 

1 time € 51 

2 timer € 102 

3 timer € 153 

4 timer € 204 

… 

24 timer 

... 

€ 1.224 

Figur 6, egen tilvirkning. 

 

Proportionalitetsprincippet vil være overholdt, idet denne regel om kompensation ikke vil 

strække sig videre end højest nødvendigt, da ingen flypassagerer bliver overkompenseret, 

men samtidig opnår en ret til kompensation, dog højst for 24 timer. Derfor bliver luftfartssel-

skaberne heller ikke pålagt uproportionelle kompensationsomkostninger. Beløbets størrelse 

har dog stadig den indvirkning, at det vil give incitament til luftfartsselskaberne om, at af-

hjælpe flypassagererne hurtigere, idet kompensationens størrelse stiger pr. timer. Selvom der 

ville gå over 24 timer, vil luftfartsselskaberne stadig skulle betale en stor kompensation til 

flypassagererne, hvilket dermed ikke går ud over flypassagererne. 

 

Denne forenkling gør endvidere, at alle flypassagerer, uanset om de bliver ramt af boarding-

afvisning, aflysning eller forsinkelse, ved præcis hvilket beløb de er berettiget til, lige så ved 

luftfartsselskaberne hvad de skal udbetale i kompensation. Forslaget vil derfor være et godt 

bud, såfremt der skulle komme en ny kompensationsforordning, idet den samtidig fortsat vil 

opretholde det nuværende formål, om beskyttelse af luftfartspassagerne.  
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Ud fra en efficiensbetragtning, vil fordelen være, at der vil være færre omkostninger forbundet 

med udregningen af, hvilken form for kompensation man er berettiget til. Der vil der dog 

stadig være problemer, ligesom beskrevet i afsnit 3.4.2., hvorefter samfundet oplever et død-

vægtstab, fordi luftfartsselskaberne lægger risikoen oveni den billetpris, som flypassagererne 

har ret til, i tilfælde af, at de oplever boardingafvisning, aflysning eller forsinkelse. Samtidig 

hermed, vil de administrative omkostninger forbundet med sagsanlæg antages, at være næsten 

det samme som ved den nuværende kompensationsforordning,501 idet flypassagererne stadig 

skal anmode om kompensationen hos luftfartsselskaberne, eller ved brug af kompensations-

virksomheder. 

 

4.2.4. Er fremtidens regulering et direktiv? 

Specialets forslag: Kompensationsforordningen skal udfærdiges som et minimumsdirektiv. 

 

En anden mulighed end en forordning vil være, at have et direktiv i stedet for. Et direktivs 

tilsigtede formål er bindende for enhver medlemsstat, men medlemsstaterne skal selv imple-

mentere direktivet i deres respektive lovgivninger.502 En mulighed vil være et minimumsdi-

rektiv,503  hvor medlemsstaterne vil have mulighed for selv, at tilpasse direktivet til deres 

respektive retssystemer. Dette giver ligeledes medlemsstaterne mulighed for overimplemen-

tering af direktiverne, såfremt de ønsker dette. Et minimumsdirektiv kan fra EU’s side, godt 

have nogle høje mindstestandarder.504 Et minimumsdirektiv overlader dermed de nationale 

medlemsstater en vis form for skønsbeføjelse, så længe det tilsigtede formål med direktivet 

overholdes. Derfor er en forordning ikke altid nødvendig for, at gennemføre et bestemt formål 

på EU-plan, i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i art. 5, stk. 1 og 3, TEUF. 

 

                                                 
501 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
502 Neergaard, U. og Nielsen, R. (2015). EU ret, s. 130. 
503 Vil dog kræve en ændring af Drift af luftfartstjenester 1008/2008/EF. 
504 Neergaard, U. og Nielsen, R. (2015). EU ret, s. 131-132. 
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En af problematikkerne vil være, at der potentielt kan opstå en del forskellige regler, fra med-

lemsstat til medlemsstat. Det har været beskrevet i Konsekvensanalysen, at der med nuvæ-

rende Kompensationsforordning505 er problemer med, at medlemsstaterne ikke overholder 

Kompensationsforordningen,506 ifbm. håndhævelsesorganerne,507 der er derfor også en mu-

lighed for, at medlemsstaterne ikke får implementeret direktivet eller ikke gør det tilfredsstil-

lende. Ligeledes, vil spørgsmålet om, hvilket lovvalg der ville gælde for flyrejsen være et stort 

problem. Vil det være efter luftfartsselskabets hjemsted, afgangsdestinationen eller ankomst-

destinationen? Det vil være oplagt, at såfremt forordningen i fremtiden skulle udstedes som 

direktiv, at det var nogle af disse punkter der ville blive fastsat således, at medlemsstaterne 

ikke vil kunne ændre på disse regler. Ved indførelsen af et direktiv, vil det betyde, at det kan 

blive problematisk for både flypassagererne og luftfartsselskaberne, at de ville skulle forholde 

sig til forskellige regelsæt. 

Der vil også være en hel del flere omkostninger forbundet med at skulle klarlægge, hvilket 

regelsæt der er gældende, selvom EU, ville have indført minimumsregler. Samtidig hermed, 

vil EU’s formål om at harmonisere markedet, være mere fragmenteret af, at lovgivningen 

netop ville kunne være forskellig fra medlemsstat til medlemsstat. 

 

En fordel ved direktivet, vil kunne være, at kompensationsbeløbet kunne fastsættes ud fra 

købekraften i det pågældende land, hvis det eksempelvis blev bestemt at kompensationsbelø-

bet blev fastlagt ud fra afgang- eller ankomstsdestinationen. Ligeledes giver et direktiv mu-

lighed for, at tilpasse bestemmelserne bedre og mere passende ift. den enkelte medlemsstat. 

Eksempelvis kan mulighederne for yderligere erstatning, regreskrav, bevisbyrde mm. tilpas-

ses den enkelte medlemsstats lovgivning på en mere proportionel måde. 

 

Da der er mange store faldgruber ved at skulle lave forordningen om til et minimumsdirektiv, 

vil dette ikke være et forslag til hvordan fremtiden for kompensationsreglerne bør være, idet 

der er en stor risiko for, at både flypassagererne og luftfartsselskaberne, og derefter samfundet 

                                                 
505 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
506 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
507 Konsekvensanalyse, s. 21, pkt. 4.4. 
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vil lide under et dårligt regelsæt - der kunne blive endnu svære at tolke end den nuværende 

Kompensationsforordning.508  

 

4.2.5. Ophævelse af Kompensationsforordningen 

Specialets forslag: Kompensationsforordningen skal ophæves. 

 

En lidt mere ekstrem løsning kunne være en fuldstændig ophævelse af Kompensationsforord-

ningen,509 og i stedet lade markedet regulere sig selv. Det er i den forbindelse relevant at se 

på hvorfor Kompensationsforordningen510 i sin tid, overhovedet var nødvendigt at implemen-

tere på fællesskabsplan. 

Det fremgår således af præambelbetragtningerne til den tidligere Kompensationsforord-

ning,511 at der har været et ønske om en fælles luftfartspolitik i EU, eftersom luftfartsselska-

berne handlede forskelligt på tværs af grænserne, og flypassagererne derfor blev behandlet 

vidt forskelligt. 

Ved en ophævelse af den nuværende Kompensationsforordning,512 vil dette have en lang 

række alvorlige konsekvenser for både luftfartsselskaberne og flypassagererne. 

 

4.2.5.1. Konsekvenser for luftfartsselskaberne 

Konsekvenserne vil luftfartsselskaberne ved første øjekast være positive, idet luftfartsselska-

berne ikke længere behøver at indregne en risikopræmie ift. udbetalingen af kompensation til 

flypassagerer. Dette afskærer dog ikke flypassagererne for stadig, at kunne lægge sag an mod 

det pågældende luftfartsselskab, enten ifølge Montrealkonventionens regler, eller blot i form 

af et almindeligt civilt søgsmål. Derfor vil luftfartsselskaberne stadig skulle indkalkulere en 

risikopræmie i deres flybilletpriser, men disse vil ikke være lige så store, såfremt der også 

skulle betales kompensation iht. Kompensationsforordningen.513 

                                                 
508 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
509 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
510 Kompensationsforordning 261/2004/EF og Kompensationsforordning295/91/ EØF. 
511 Kompensationsforordning 295/91/ EØF. 
512 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
513 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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Da der som følge af en mangel på Kompensationsforordningen også vil mangle harmonisering 

blandt de forskellige EU-medlemsstater, forøger dette luftfartsselskabernes omkostninger. 

Store europæiske luftfartsselskaber vil derfor kunne risikere, at blive sagsøgt i de 28 med-

lemsstater vedrørende den samme problematik. Dette skaber stor administrativ inefficiens, og 

de forskellige landes domstole vil kunne nå frem til forskellige resultater. Opstår der alligevel 

tvivl, vil medlemsstater desuden være afskåret fra at stille spørgsmål til EU-Domstolen, ef-

tersom EU-Domstolen ikke vil have kompetence til at afgøre nationale tvister iht. national ret. 

Derfor vil en mangel på en Kompensationsforordning eller en fælles luftfartspolitik i EU, 

potentielt lede til 28 forskellige retlige situationer på tværs af medlemsstater. 

Dette vil være yderst inefficient, da der er tale om den samme transportydelse, og selve ydel-

sen ofte strækker sig på tværs af internationale grænser. Derfor vil det være mest efficient, 

såfremt disse var harmoniseret på EU-plan. Dermed må også forstås at den minimerede risi-

kopræmie luftfartsselskaberne vil opleve, ikke vejer højere end de samfundsmæssige effici-

enstab samfundet som helhed vil miste. 

 

4.2.5.2. Konsekvenser for flypassagererne 

Ved en ophævelse af Kompensationsforordningen,514 vil flypassagerernes flyrettigheder blive 

stillet ringere end hidtil. De mister således nogle af de forbrugerbeskyttelsesrettigheder de 

har. Tabet på disse rettigheder burde økonomisk set, komme flypassagererne til gode igen, i 

form af lavere flybilletpriser - grundet luftfartsselskabernes lavere risikopræmie - men som 

det fremgår af afsnit 4.2.2.2., er der stadig et underliggende problem. Det underliggende pro-

blem, navnlig at luftfartsselskaberne stadig kan holdes ansvarlig iht. national ret, løses ikke 

ved at ophæve Kompensationsforordningen.515 

flypassagererne vil derfor kun i begrænset omfang opleve et fald i flybilletpriserne. Til gen-

gæld vil alle deres harmoniserede rettigheder blive tabt, og det er således op til de enkelte 

flypassagerer selv, at skulle anlægge et civilt søgsmål. 

 

                                                 
514 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
515 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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Problemerne vil for alvor komme til at udtryk i tilfælde af grænsetilfælde, eksempelvis i de 

tilfælde hvor luftfartsselskaberne påberåber sig usædvanlige omstændigheder. I disse tilfælde 

kan der bruges enormt meget tid på at finde frem til et ansvarsgrundlag. Dermed vil der også 

opstå en lang række tilfælde, hvor flypassagererne ikke kan bære omkostningerne selv, til at 

skulle køre en lang retssag mod luftfartsselskaberne. Mange flypassagerer vil også helt 

droppe, at anlægge en sag mod luftfartsselskaberne på denne baggrund. Dette kommer også 

de andre flypassagerer til ugunst, idet der vil mangle retspraksis på området. 

Forbrugerne vil i tilfælde af usædvanlige omstændigheder, rækkende over flere dage, ligele-

des være overladt til dem selv. Der vil opstå en form for øget usikkerhed ved flyrejser, mange 

flypassagerer vil ikke have budgetteret for rejser der pludseligt varer meget længere end plan-

lagt. Denne usikkerhed og mangel på tryghedskomfort er svær, at måle i økonomiske termer, 

men er klart noget der påvirker flypassagerernes nytteværdi ved flyrejser. Såfremt denne tryg-

hedskomfort ikke er der, vil det også påvirke antallet af flypassagerer der benytter flytrans-

port. Derfor kan det ligefrem virke afskrækkende for visse flypassagerer, at der ikke er nogen 

Kompensationsforordning, til at beskytte og varetage deres interesser i uvisse situationer. 

 

4.2.5.3. Konsekvenser for samfundet 

Samfundsmæssigt vil manglen på Kompensationsforordningen have negative konsekvenser, 

både pga. den usikkerhed flypassagererne oplever, og fordi risikopræmien ikke vil blive sat 

langt nok ned. 

flypassagererne vil få svære ved, at finde frem til deres rettigheder, og gøre disse krav gæl-

dende mod luftfartsselskaberne. Luftfartsselskaberne indberegner dog stadig risikoen for 

søgsmål, hvorfor begge parter oplever mere usikkerhed. Ophævelsen af Kompensationsfor-

ordningen medfører mere uklarhed, så derfor vil en ikke-ophævelse af Kompensationsforord-

ningen516 være at foretrække, eftersom en direkte ophævelse af Kompensationsforordnin-

gen517 vil virke uproportionel med formålet om harmonisering af markedet. Uklarhed medfø-

rer således negative økonomiske konsekvenser for både luftfartsselskaberne og flypassage-

rerne. Selvom uklarheden kan gavne luftfartsselskaberne, idet færre flypassagerer formentligt 

                                                 
516 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
517 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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vil anlægge sag mod dem, giver klarhed dog en berettiget forventning som luftfartsselska-

berne kan tage højde for i deres regnskaber. 

 

4.3. Integreret delkonklusion 

Kommissionen har i 2013 udstedt to meddelelser om der indeholder forslag til hvad der i 

fremtidens Kompensationsforordning kunne ændres. Ligeledes har Kommissionen udarbejdet 

en Hvidbog, hvor et af hovedformålene for luftfartspolitikken har været, at der var et ønske 

om bedre harmonisering på området for luftfart, og at området både skulle tage høje for en 

standardbeskyttelse af passagerne men også tage højde for virksomhederne der opererede på 

markedet.518 Forslagene omhandlede både øget forbrugerbeskyttelse, men også øgede incita-

menter for luftfartsselskaberne til at overholde en kommende Kompensationsforordning. For-

slagene har dog ikke udmøntet sig i en ny Kompensationsforordning, og specialet har derefter, 

ud fra den samfundsmæssige synsvinkel, opstillet 5 forslag til hvordan reglerne for flyspas-

sagernes kompensationsrettigheder i fremtiden kunne reguleres. 

 

Forslag Samfundsmæssige fordele Samfundsmæssige 

ulemper 

Simplificering af 

begreberne 

(4.2.1) 

1) Mere begrebsafklaring, og der-

med nemmere for luftfartssel-

skaberne og flypassagererne at 

navigere i lovgivningen. 

2) Lave implementeringsomkost-

ninger, idet der blot skal ske en 

tekstmæssig ændring af Kom-

pensationsforordningen. 

1) Fremstår som en lappeløs-

ning, der ikke tager hensyn til 

den fremtidige udvikling. 

Indskrænkende 

fortolkning af 

usædvanlige om-

stændigheder 

(4.2.2.1) 

1) Mere retssikkerhed. 

2) Lave implementeringsomkost-

ninger. 

1) Det samfundsmæssige død-

vægtstab stiger. 

2) Uændret claim rate, da forsla-

get ændrer undtagelsesreglen 

for luftfartsselskaberne. 

                                                 
518 Hvidbog 2011/0144 s. 23, nr. 21, bullet 2. 
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Udvidende for-

tolkning af 

usædvanlige om-

stændigheder 

(4.2.2.2) 

1) Mere retssikkerhed. 

2) Lave implementeringsomkost-

ninger. 

1) Giver ikke luftfartsselska-

berne incitament til at for-

bedre sig. 

2) Det samfundsmæssige død-

vægtstab stiger. 

Timebaseret 

kompensation 

(4.2.3) 

1) Enklere metode til at fastsætte 

kompensationen, idet beløbene 

dækker både boardingafvisning, 

aflysning samt forsinkelse. 

2) Kompensationen er begrænset 

til 24 timer, hvilket giver et loft 

for luftfartsselskabernes udbeta-

ling. 

3) Giver incitament for luftfartssel-

skaberne til at undgå forsinkel-

ser. 

4) Lave implementeringsomkost-

ninger 

1) Kompensationen er begrænset 

til 24 timer, problematisk for 

længerevarende forsinkelser 

herudover. 

Kompensations-

forordningen 

som direktiv 

(4.2.4) 

1) Medlemsstaterne vil kunne opnå 

et regelsæt, der er mere harmo-

niseret med deres egne lovgiv-

ninger. 

1) Der vil være større omkost-

ninger forbundet med at for-

tolke, om medlemsstaterne 

overholder direktivets formål. 

2) Implementeringsomkostnin-

gerne vil være på et mellem-

højt niveau, idet der skal udar-

bejdes et helt nyt regelsæt for 

området 

Ophævelse af 

Kompensations-

forordningen 

(4.2.5) 

1) Man lader markedet bestemme 

selv. 

2) Luftfartsselskabernes pålagte ri-

sikopræmie vil være mindre. 

1) Man lader markedet be-

stemme selv. 

2) Mangel på harmonisering 

blandt medlemsstaterne. 

3) Mangel på basal forbrugerbe-

skyttelse. 

4) Mere retsusikkerhed. 

Figur 7, opsummering af forslag. 

 



Kandidatspeciale - cand.merc.jur. 2019 Copenhagen Business School Kristina Jensen & Matthias Bödewadt Lund 
 

 115 af 140 

Ud fra specialets fremstillede forslag, vil det især være ændringen af kompensationens stør-

relse og beregning til en timebaseret model, jf. afsnit 4.2.3., der vil medføre de største sam-

fundsmæssige gevinster, idet reglerne om størrelsen gælder for både boardingafvisning, af-

lysning og forsinkelse. Gevinsterne vil medføre mere klarhed og simplificering for alle parter, 

som ligeledes giver lavere administrative omkostninger. 

En simplificering af de statiske begreber i Kompensationsforordningen519 vil medvirke til et 

klarere regelsæt, der giver anledning til færre fortolkningsvanskeligheder. Samtidig overlades 

der dog stadig en vis skønsbeføjelse til EU-domstolen, således at begreberne kan udvikle sig 

i takt med samfundets generelle udvikling. 

 

Begrebet “usædvanlige omstændigheder” medfører en kompleks problemstilling, med mange 

fordele og ulemper ift. fortolkningen af begrebets anvendelsesområde. De forskellige fortolk-

ninger medfører ensartede fordele og ulemper, men adskiller sig fra hinanden med deres hen-

syn. Det er således op til EU selv at vurdere hvorvidt der ønskes mere forbrugerbeskyttelse, 

eller en lempelse af luftfartsselskabernes forpligtelser. 

 

Ændres Kompensationsforordningen520 til et direktiv, eller vælges det at ophæve hele Kom-

pensationsforordningen,521 vil dette medføre store samfundsøkonomiske tab. En lempeligere 

implementering eller ophævelse medfører mangel på harmonisering blandt medlemsstaterne, 

og løser ikke de underliggende problemer. Der vil derudover i tilfælde af ophævelse, opstå 

incitamentsmangler for luftfartsselskaberne til, at undgå forsinkelser, hvorfor flypassagererne 

vil opleve større tab. Disse tab går ud over samfundsøkonomien, og stiller også luftfartssel-

skaberne i en dårligere situation. 

 

 

 

 

                                                 
519 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
520 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
521 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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Kapitel 5 – Konklusion 

 

Kompensationsforordningen522 har til formål at skabe forbrugerbeskyttelse, harmoniserede 

regler på markedet og en begrænsning af luftfartsselskabernes forpligtelser i tilfælde af usæd-

vanlige omstændigheder. Kompensationsforordningen523 regulerer flypassagerers ret til kom-

pensation og størrelsen heraf, ved boardingafvisning, aflysning og forsinkelse.  

 

Problematikkerne ved anvendelsen af Kompensationsforordningen524 omfatter i hvilke til-

fælde flypassagererne ved boardingafvisning, aflysning eller forsinkelse har ret til kompen-

sation.  

Retspraksis har behandlet Kompensationsforordningens525 formål og omfang, samt begrebet 

“usædvanlige omstændigheder”, der er en undtagelsesregel for luftfartsselskaberne, der kan 

fritage luftfartsselskaberne for forpligtelsen til at udbetale kompensation. 

Selvom det ikke fremgår af Kompensationsforordningen,526 er det gennem retspraksis fast-

slået, at lange forsinkelser over 3 timer, endvidere giver ret til kompensation efter Kompen-

sationsforordningens regler. 

 

Begrebet “usædvanlige omstændigheder” der også er fortolket i retspraksis, har medført en 

del problematikker, da EU-Domstolens retspraksis ikke altid følger Kompensationsforordnin-

gens præambelbetragtninger og bestemmelser vedrørende usædvanlige omstændigheder. 

EU-Domstolen retspraksis fastlægger nærmere hvilke hændelser der er omfattet af begrebet 

usædvanlige omstændigheder, og hvilke der ikke er omfattet. 

                                                 
522 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
523 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
524 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
525 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
526 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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EU-Domstolen har i mange tvivlstilfælde fortolket til flypassagerernes fordel og luftfartssel-

skabers ugunst. De facto vil luftfartsselskaberne derfor ikke kunne bruge undskyldende om-

stændigheder som f.eks. de fleste tekniske fejl eller overholdelse af minimumsvedligeholdelse 

til, at undgå udbetaling af kompensation. 

Kompensationsforordningen527 har derfor ikke en klarhed og gennemsigtighed der gør, at den 

kan læses og fortolkes uden et omfattende kendskab til retspraksis. 

 

Kompensationsforordningens528 regler og retspraksis har de samfundsøkonomiske konse-

kvenser, at luftfartsselskaberne skal indkalkulere de risici der er, for at blive mødt af kompen-

sationskrav. Herunder sandsynligheden for at der sker boardingafvisning, aflysning eller for-

sinkelse, og hvorvidt begrebet usædvanlige omstændigheder fortolkes til fordel for flypassa-

gererne. Luftfartsselskaberne overvælter disse risikoomkostninger på flypassagererne, hvor-

ved prisen vil stige på flybilletterne. Dermed opnår luftfartsselskaberne et større virksom-

hedsoverskud, mens flypassagerernes forbrugeroverskud minimeres mere, hvorfor der opstår 

der et dødvægtsstab. 

 

Luftfartsselskaberne har ex post kun begrænset incitament til, at overholde kontrakten mellem 

luftfartsselskabet og flypassagererne. Dette skaber moral hazard, og kan løses ved en todelt 

kontraktsum, hvorefter luftfartsselskabet straffes når, de skal udbetale kompensation til fly-

passagererne. Denne incitamentsmodel tilskynder luftfartsselskaberne til, at forbedre sig, og 

minimerer samtidig flypassagerernes tab ved kontraktbrud. Dette skaber Paretoforbedringer 

for begge parter, og minimerer det samfundsøkonomiske dødvægtstab. 

 

For at få en fremtidig Kompensationsforordning, der er mere klar og gennemsigtig, kræver 

det en præcis fastsættelse af de begreber, der danner grundlag for retten eller undtagelsen til 

kompensation. Løsningen ift. begrebet “usædvanlige omstændigheder” vil bl.a. være, at en 

fastlæggelse af hvorvidt begrebet skal fortolkes indskrænkende eller udvidende. Herudover 

                                                 
527 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
528 Kompensationsforordning 261/2004/EF. 
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kan der vedlægges en liste, hvoraf det fremgår, hvilke omstændigheder der er usædvanlige. 

En sådan liste skal dog opdateres, i takt med udviklingen af retspraksis.  

 

En måde hvorpå der opnås en mere samfundsefficient Kompensationsforordning i fremtiden, 

er ved at omdanne kompensationen til en timebaseret kompensation, frem for en fast kom-

pensation. Kompensationen tager udgangspunkt i flypassagerernes tidsmæssige tab ifbm. 

boardingafvisning, aflysning eller forsinkelse. Det vil samtidig skabe incitament for luftfarts-

selskaberne til, at løse de bagvedliggende problemer, og sikre en hurtig og effektiv løsning på 

flypassagerernes ventetid. Hermed kan luftfartsselskaberne minimere sine tab ift. udbetaling 

af kompensation, og flypassagererne sikres en mere nøjagtig kompensation ift. deres tab ved 

forsinkelser. 
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Kapitel 6 - Forkortelser, referenceliste og bilag 

 

6.1. Anvendte forkortelser 

€ -Euro 

Art. - Artikel 

Bl.a. - Blandt andet 

Ca. - Cirka 

EU - Europæiske Union 

F.eks. - For eksempel 

Ifbm. - I forbindelse med 

Ift. - I forhold til 

Jf. - Jævnfør 

Km. - Kilometer 

Lit. - Litra 

M.fl. - Med flere 

Mht. - Med hensyn til 

Nr. - Nummer 

PA-teori - Principal Agent teori 

Pkt. - Punkt 

Pr. - Præmis 

Pt. - For tiden 

Stk. - Stykke 

TEU - Traktaten om Den Europæiske Union 

TEUF - Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 

Vha. - Ved hjælp af 

ØSU - Det Økonomiske og Sociale Udvalg 
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6.2. Referenceliste 

Primære 

TEU: Traktaten om den Europæiske Union 

EUT C 202 af 7.6.2016, s. 13–388 

 

TEUF: Traktaten om den Europæisk Unions Funktionsmåde 

EUT C 202 af 7.6.2016, s. 1–388 

 

Forordninger 

Drift af luftfartstjenester 1008/2008/EF: 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om 

fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) 

EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3–20 (afgrænset) 

 

Kompensationsforordning 261/2004/EF: 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles 

bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og 

ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 

EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1–8 

  

Kompensationsforordning 295/91/EØF: 

Rådets forordning (EØF) nr. 295/91 af 4. februar 1991 om en ordning for kompensation til 

ruteflypassagerer, der afvises på grund af overbookning 

EFT L 36 af 8.2.1991, s. 5–7 

 

Luftfartsselskabers erstatningsansvar 889/2002/EF: 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 889/2002 af 13. maj 2002 om ændring af 

Rådets forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulyk-

ker 

EFT L 140 af 30.5.2002, s. 2–5 (afgrænset) 
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Berigtigelse 

Berigtigelse Kompensationsforordning 2004 L46: 

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 

2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boar-

dingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) 

nr. 295/91 

EUT L 46 af 17.2.2004. EUT L 321 af 29.11.2016, s. 83–83  

 

Direktiver 

Pakkerejsedirektivet 2015/2302/EU: 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2302 af 25. november 2015 om pakkerej-

ser og sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 

og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 

90/314/EØF 

EUT L 326 af 11.12.2015, s. 1–33 (afgrænset) 

 

Meddelelser, udtalelser, forslag til forordninger, hvidbog og arbejdsdokumenter 

Forhåndsmeddelelse 2003/0361: 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, 

stk. 2, 2. afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Par-

lamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luft-

fartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser 

SEK/2003/0361 endelig udg. - COD 2001/0305 

 

Forslag til Kompensationsforordning (1991) 90/99: 

Forslag til Rådets forordning (EØF) om fælles regler for erstatning til ruteflypassagerer, der 

afvises på grund af overbookning. 

KOM/90/99 endelig udgave. EFT C 129 af 24.5.1990, s. 13–16 
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Forslag til Kompensationsforordning (2004) 2002/C 103 E/17: 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om kompen-

sation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange 

forsinkelser (KOM(2001) 784 endelig udg. — 2001/0305(COD))- EFT C 103E af 30.4.2002, 

s. 225–229 

 

Forslag til Kompensationsforordning (2004) ændring 2003/C 71 E/10: 

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om 

kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller 

lange forsinkelser 

(KOM(2002) 717 endelig. udg. — 2001/0305(COD)). EUT C 71E af 25.3.2003, s. 188–197  

 

Forslag til Kompensationsforordning (fremtidig) 2013/0072: 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 

261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved 

boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 2027/97 

om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og deres bagage 

COM/2013/0130 final - 2013/0072 (COD) 

 

Fortolkningsvejledning C/2016/3502: 

Meddelelse fra Kommissionen — Fortolkningsvejledning vedrørende Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand 

til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om 

Rådets forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulyk-

ker som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 889/2002. 

C/2016/3502. 

EUT C 214 af 15.6.2016, s. 5–21 
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Hvidbog 2011/0144: 

White paper, Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and 

resource efficient transport system 

COM/2011/0144 final 

 

Kommissionens udtalelse C19 af 28.1.1991: 

Lovgivningsmæssig beslutning med udtalelse fra Europa- Parlamentet om Kommissionens 

forslag til Rådets forordning om fælles regler for erstatning til ruteflypassagerer, der afvises 

på grund af overbookning 

EFT C 19 af 28.1.1991, s. 658 

 

Konsekvensanalyse (2013): 

Commission staff working document impact assessment. SWD/2013/062 final. Accompany-

ing the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 

amending Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rules on compensation and 

assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delays of 

flights and Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in respect of the carriage of 

passengers and their baggage by air. 

< https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:52013SC0062> 

 

Meddelelse 2011/174: 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen 

anvendelsen af forordning 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til 

luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser 

KOM/2011/0174 endelig udg. (afgrænset) 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:52013SC0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:52013SC0062
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Resultatmeddelelse 2007/0168: 

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen og resulta-

terne af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand 

til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser i hen-

hold til denne forordnings artikel 17 {SEK(2007) 426} 

KOM/2007/0168 endelig udg. 

 

Resumé af konsekvensanalyse (2013): 

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene Resumé af Konsekvensanalysen. 

Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 

forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luft-

fartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning 

(EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og 

deres bagage 

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1557772721673&uri=CE-

LEX:52013SC0063> 

 

Rådets holdning 27/2003: 

Fælles holdning (EF) nr. 27/2003 af 18. marts 2003 fastlagt af Rådet i henhold til fremgangs-

måden i artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab med henblik på 

vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser om kom-

pensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange 

forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91. 

EUT C 125E af 27.5.2003, s. 63–71 

 

ØSU’s udtalelse 91/C 31/09: 

Udtalelse fra det Økonomiske og Sociale udvalg om Kommissionens forslag til Rådets for-

ordning (EØF)  om fælles regler for erstatning til ruteflypassagerer, der afvises på grund af 

overbookning. 

EFT C 31 af 6.2.1991, s. 28–35 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1557772721673&uri=CELEX:52013SC0063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1557772721673&uri=CELEX:52013SC0063
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ØSU’s udtalelse 2002/C 241/05: 

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved 

boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser" 

(KOM(2001) 784 endelig — 2001/0305 (COD)). 

EFT C 241 af 7.10.2002, s. 29–33 

 

Retspraksis 

C-6/64 Costa v. ENEL: 

Flaminio Costa mod ENEL. Sag 6-64. Domstolens Dom af 15.07.1964.  

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Giudice conciliatore di Milano - Italien.  

den danske specialudgave 1954-1964 00531. ECLI:EU:C:1964:66 

 

C-12/11 McDonagh v. Ryanair: 

Denise McDonagh mod Ryanair Ltd.  Sag C-12/11. Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 

31.01.2013. 

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Dublin Metropolitan District Court. 

Digitale samlinger (Den Almindelige Samling). ECLI:EU:C:2013:43 

 

C-22/11 Finnair: 

Finnair Oyj mod Timy Lassooy. Sag C-22/11. Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 

04.10.2012. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein oikeus. 

Digitale samlinger (Den Almindelige Samling). ECLI:EU:C:2012:604 

 

C-83/10 Rodríguez v. Air France: 

Aurora Sousa Rodríguez m.fl. mod Air France SA. Sag C-83/10. Domstolens Dom (Tredje 

Afdeling) af 13.10.2011. Anmodning om præjudiciel afgørelse: Juzgado de lo Mercantil nº 1 

de Pontevedra - Spanien.  

Samling af Afgørelser 2011 I-09469. ECLI:EU:C:2011:652 
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C-195/17 m.fl. TUIfly: 

Helga Krüsemann m.fl. mod TUIfly GmbH. Forenede sager C-195/17, C-197/17 – C-203/17, 

C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 – C-286/17 og C-290/17 – C-

292/17. Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17.04.2018. Anmodninger om præjudiciel af-
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6.3. Bilag 

6.3.1. Bilag 1 - Statistik over økonomiske boardingafvisninger 

Dataene er samlet fra alt tilgængelige data fra Air Travel Consumer Report, Department of 

Transportation, USA.529 De steder hvor der er fremgået forskellige tal, er der taget udgangs-

punkt i tallene med det største flypassagergrundlag. 

 

 

 

 

År Økonomiske boardigafvis-

ninger pr. 10.000 flypassa-

gerer 

Flypassagergrundlag 

1996 1,20 480.555.278 

1997 1,06 502.959.759 

1998 0,88 514.170.050 

1999 0,88 523.081.442 

                                                 
529 U.S. Department of Transportation. (2019). March 2019 Air Travel Consumer Report.  
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2000 1,05 543.344.094 

2001 0,86 498.303.935 

2002 0,72 467.204.981 

2003 0,86 485.797.269 

2004 0,86 522.308.320 

2005 0,89 539.796.221 

2006 1,01 555.080.498 

2007 1,12 571.660.914 

2008 1,10 576.475.715 

2009 1,19 583.639.896 

2010 1,09 595.252.983 

2011 0,82 591.950.417 

2012 0,99 600.773.843 

2013 0,92 620.513.005 

2014 0,92 602.805.352 

2015 0,77 613.920.377 

2016 0,62 660.618.265 

2017 0,34 680.889.723 

2018 0,14 791.932.810 
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6.3.2. Bilag 2 - Statistik over økonomiske belastninger 

Tabellen er en sammenlægning af tabel 41 i Kommissionens konsekvensanalyse.530 Sammen-

lægningen er sket ved at tage tallene for regionelle-, charter-, lavpris- og ruteluftfartsselska-

berne sammen iht. deres respektive passagergrundlag. Dermed fås et samlet gennemsnitligt 

tal. Tallene viser hvor meget det koster luftfartsselskaberne i euro pr. passager, såfremt 13% 

og 100% af de berettigede flypassagerer kræver deres kompensation. De 13% er den nuvæ-

rende frekvens for fordring på krav som bruges af EU “claim rate”.531 Tallene er gennemsnit-

lige tal fra 2007-2009 udarbejdet af Stear Davies Gleave i 2012. 

 

Berettigede flypassagerer 

der kræver kompensation 

Antal flypassagerer der søger krav 

13% Claim rate 100% Claim rate 

Forsinkelse 0,30  

Kompensation 0,10 1,01 

Refusion 0,04  

Forplejning 0,16  

Aflysning 0,72  

Kompensation 0,09 0,88 

Refusion/Omlægning 0,04  

Forplejning 0,60  

Frivillige boardingafvisnin-

ger 

0,02  

Ufrivillige boardingafvisnin-

ger 

0,04  

Total 1,08 2,76 

                                                 
530 Konsekvensanalyse (2013). 
531 Det fremgår af Konsekvensanalyse (2013), s. 46-47, at claim raten er 10% og antages at stige langsomt med 

0,5% p.a. Dette svarer til en claim rate på 13% i 2019. 
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Omsætning pr. flypassager 140,15  

Forpligtelser ift. Omsæt-

ning 

1,00 2,72 

Totale flypassagerer 724,40  

Totale omkostninger 760,90  

 

 

 


