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Summary 

This thesis investigates the legal rights and protection of consumers in the travel services industry with 

a focus on the retailer’s liability and the qualification of the different traders, in order to achieve an 

efficient legal position. 

 

Initially, the consumer protection definition is introduced, and the concept of a high level of consumer 

protection is defined and explained. 

 

In the legal analysis, a scenario is presented where a consumer can either buy travel services, including 

flight tickets or package travels from, 1) an airline company, 2), a travel organiser, 3) a retailer. The 

distinction between the different traders in the travel industry is necessary to define the liable party, in 

case of breach or lack of conformity. Furthermore, whether the regulation in the travel services 

industry serves the purpose of a high level of consumer protection is considered. It is found that 

depending on the scenario, different traders are liable and the regulation serves the overall purpose of a 

high level of consumer protection. 

 

In the economic analysis, firstly, the consequences the retailer liability has on the travel services 

market are analysed. Secondly, the transaction costs of the market’s parties (the retailer, the other 

suppliers and the consumer) are analysed, from a microeconomic and positive law & economic 

perspective. Cooter & Ulen’s transaction cost model is applied to estimate the factors that determine 

the parties’ different transaction costs levels in the light of Williamson’s approach. Thirdly, to show 

the effects on the market, the parties’ transaction costs are analysed using microeconomic models. It is 

concluded that, to achieve an efficient market, the liability should be allocated to the party with the 

lowest transaction costs and that the retailer has the highest transaction costs of a liability. 

 

Finally, the legal and economic issues are combined in an integrated normative law and economic 

perspective. The result of an efficient market allocation and the legal perspectives of the liability is 

analysed to find the efficient legal position of a high level of consumer protection. 

 

It is concluded that in order to achieve an efficient legal position concerning the level of consumer 

protection, it is necessary to compensate the retailer if this intermediary should be liable in the future. 

To achieve a Kaldor-Hicks efficient solution, the consumer should sometimes be liable and there 

should be an upper limit for the high level of consumer protection. 
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Kapitel 1 – Introduktion 

1.1 Indledning 

Indenfor det seneste årti, er der sket en eksplosiv vækst indenfor nethandel generelt og i 2015 

vurderes 3,4 mio. danskere at have købt varer og tjenesteydelser på internettet. 1 Ifølge en rapport 

fra Danmarks Statistik fra 2016, er hotelværelser og billetter til fly og rejser, blandt de varer og 

tjenesteydelser der sælges flest af online. Andelen af de flyrejser og pakkerejser der blev solgt 

online i 2016, var hele 61 procent, sammenholdt med 55 procent i 2011. 2 

Forbrugerens mulighed for at handle på internettet, med både producenter, forhandlere og 

formidlere, har medført et stort udbud af rejseydelser på et marked under heftig konkurrence. Pris- 

og informationsagenter har yderligere gjort markedet mere anskueligt, men samtidig kan det for en 

forbruger virke svært at navigere mellem de utallige erhvervsdrivende, der forsøger at sælge varer 

og/ eller tjenesteydelser. De mange forskellige måder at kontrahere på, gør det endvidere svært for 

forbrugeren at kvalificere, hvilken retlig status den erhvervsdrivende får som aftalepart. 3 

Muligheden for at anvende en mellemmand i branchen, gør det yderligere kompliceret for 

forbrugeren at gennemskue afsætningskæden og implikationerne heraf ved nethandel, ligesom 

reglerne på området kan findes svære for en forbruger at forstå. 

 

Østre Landsret, har for nyligt taget stilling til de såkaldte dealsites ansvar, i GoLeif-dommen, 

UfR.2016.1062 Ø. Her statueres det, at en formidler af en rejse, kan blive ansvarlig over for en 

forbruger ved misligholdelse af aftalen. Formidleren pålægges i den forbindelse et ansvar, som der 

ikke tidligere er set i branchen. Hermed ændres på udgangspunktet for formidlerens kvalificering, 

der ikke tillægges virkning efter sit udgangspunkt. Således øges forbrugerbeskyttelsen i 

rejsebranchen, ved at lade en mellemmand blive ansvarlig over for en forbruger. 

Forbrugerens beskyttelse i rejsebranchen, er tilsikret gennem en række nationale og EU-retlige 

regler, herunder Pakkerejseloven og Forordning 261/2004, for pakkerejser og flyrejser. Formålet 

med disse er at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau på området. 

I forbindelse med nethandlens stigende betydning og kombinationsmulighederne for pakkerejser, 

har EU-Parlamentet og Rådet, vedtaget et nyt Pakkerejsedirektiv, som skal implementeres i 

                                                
1 Danmarks Statistik (2016, 28. november). IT anvendelse i befolkningen 2016 
2 Danmarks Statistik (2016, 28. november). Rapporten, IT anvendelse i befolkningen 2016, figur 70. Antallet vurderes 
dog væsentligt højere, da det kun gælder for de forbrugere der har anvendt e-handel indenfor det seneste år. 
3 Forbrugeren antages ikke nødvendigvis at kunne foretage den kvalifikation. 
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national ret i 2018. Der er tale om et totalharmoniseringsdirektiv, men det omtvistningspunkt, som 

gøres gældende i nedenstående casebeskrivelse, er ikke en del af totalharmoniseringen. 

Formidlerens ansvar overlades til national ret at bestemme, hvilke regler der skal gælde. Formålet 

med det nye pakkerejsedirektiv og forordningen, er at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. 

Østre Landsret har dog ikke, ved indførelsen af et formidleransvar, taget højde for de økonomiske 

implikationer for det pålagte ansvar, eller markedseffekterne, hvilket denne afhandling belyser. 

1.2 Casebeskrivelse 

Inspirationen til afhandlingen tager udgangspunkt i GoLeif-dommen, hvor en forbruger i 

forbindelse med Cimber Sterlings konkurs, måtte købe erstatningsflybilletter til sin hjemrejse fra 

Nice. Der blev i den forbindelse stillet spørgsmålstegn, ved en formidlers ansvar og forpligtelser, 

kontra et flyselskab eller rejsearrangørs, og sondringen mellem en kontraherende- og en udførende 

transportør. 4  

 

På denne baggrund opstilles der i afhandlingen følgende scenarie, som skal medvirke til at besvare 

afhandlingens problemformulering; 

En dansk forbruger indgår en aftale med en erhvervsdrivende om køb af enten a) en flybillet eller 

b) en pakkerejse. Rejsebranchen i denne forbindelse, vurderes at omfatte både charter- og 

ruteflyvninger, herunder flyvning som del af en pakkerejse. 

Der opstilles i afhandlingen tre kontraktscenarier jf. Illustration 1 ift., hvem forbrugeren 

kontraherer med; 1) et flyselskab, 2) en rejsearrangør og 3) en formidler. Dog fokuseres der i 

afhandlingen især på scenariet, hvor formidleren er forbrugerens aftalepart og bliver pligtsubjekt 

jf. GoLeif-dommen. Der skal på baggrund af disse scenarier fastlægges juridisk, hvilken retlig 

kvalifikation de forskellige kontrahenter har, og hvem der kan anses for pligtsubjekt 5 over for 

forbrugeren. Derudover undersøges forbrugerens beskyttelse samt rettigheder ved misligholdelse i 

øvrigt, og ikke mindst, hvorvidt gældende ret er i overensstemmelse med formålet med 

reguleringen. Scenariet videreføres i afhandlingens økonomiske analyse, for at undersøge den 

effektive allokering af formidleransvaret. Her ses på trepartsforholdet mellem forbrugeren, 

formidleren og de øvrige leverandører på markedet, som herunder blandt andet omfatter; 

rejsearrangører og flyselskaber. 6 

                                                
4 Se domsreferat i den juridiske analyse.  
5 Andersen (2002) s. 51 ff.  
6 Som behandles under en samlebetegnelse. 
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1.3 Problemformulering 

Afhandlingens problemformulering indeholder et overordnet integreret spørgsmål med tilhørende 

underspørgsmål, inden for hhv. det juridiske og økonomiske område, som behandles i hvert sit 

kapitel (kap. 3-5). Konklusionerne fra den juridiske og økonomiske analyse, sammenholdt med 

den integrerede analyse, udgør samlet set afhandlingens besvarelse af det overordnede spørgsmål. 

 

Overordnet problemformulering 

I hvilken grad skal forbrugeren beskyttes, i branchen for formidling af rejseydelser, for at opnå en 

efficient retstilstand? 

 

Juridisk 

Hvorledes fastlægges medkontrahenternes retlige status over for forbrugeren i 3 kontraktscenarier 
7, herunder forbrugerens beføjelser ved misligholdelse i øvrigt ifm. køb af; a) en flybillet, eller b) 

en pakkerejse, og lever reguleringen op til formålet om en høj forbrugerbeskyttelse? 

 

Økonomisk 

Hvorledes skal det ansvar, en formidler er pålagt, allokeres ift. parternes 

transaktionsomkostninger, for at opnå et efficient marked? 

 

1.4 Formål og Synsvinkel 

Formålet med afhandlingen er at undersøge og foretage en teoretisk funderet analyse af, hvorvidt 

der foreligger forbrugerbeskyttelse i overensstemmelse med formålet med afhandlingens relevante 

regulering. Endvidere undersøges, hvorledes et formidleransvar skal allokeres, for at opnå et 

efficient marked. For til slut at besvare, i hvilken grad forbrugeren skal beskyttes i branchen, for at 

opnå en efficient retstilstand. Der ønskes således, ved afhandlingen i øvrigt, at belyse litteraturens 

retsøkonomiske overvejelser, som ikke tidligere findes besvaret. 8 

 

I afhandlingen anlægges der en gennemgående synsvinkel på brancheniveau. Forbrugerens 

specifikke rettigheder undersøges i kapitel 3, men idet der endvidere ønskes belyst, hvorledes 

                                                
7 Se casebeskrivelse. 
8 Østergaard (2016) s. 509 f. og Sørensen (2016) s. 207 
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forbrugeren skal beskyttes for at opnå en efficient retstilstand, findes synsvinklen logisk på det 

niveau lovgivningen omhandler. Derfor refereres der i afhandlingen til synsvinklen, som branche- 

eller markedsniveau, også kaldet det aggregerede niveau. 9  Dette er i overensstemmelse med at 

der undersøges ansvarets allokering ift. et efficient marked i kap. 4 og i kap. 5 undersøges den 

efficiente retstilstand ved Kaldor-Hicks. 10 Der tages således ikke stilling til parternes indbyrdes 

retsstilling ved partsniveau 11 . som bevæger sig et analyseniveau nedad og inddrager 

kontraktøkonomien til at undersøge juridiske styringsmekanismer. 12 

 

1.5 Afgrænsning 

Denne afhandling tager sit udgangspunkt i ovenstående problemformulering, hvorfor det findes 

nødvendigt at foretage en række negative afgrænsninger, der er med til at skabe den rette balance 

og begrænse indholdet heraf. Derfor foretages følgende nedenstående afgrænsninger; 

 

Indenfor den juridiske del af afhandlingen omfatter afhandlingen ikke: 

forbrugerens klagemuligheder ved hhv. Pakkerejse-Ankenævnet, Forbrugerklagenævnet og 

Trafikstyrelsen ift. forbrugerens håndhævelse. I afhandlingen har flypassagerers rettigheder 

udelukkende fokus på forbrugerbeskyttelsen og misligholdelse i øvrigt. 13 Dette indebærer, at øvrig 

misligholdelse, ikke findes relevant, herunder misligholdelse ift. passagergods efter Luftfartsloven 

(LFL). Hvorfor der endvidere afgrænses fra UfR.1997.620 V 14, der omhandlede beskadigelse af 

passagergods. 

 

Der foretages yderligere en afgrænsning fra behandling af Rejsegarantifondsloven. RGFL sikrer 

og beskytter forbrugeren, mod ikke-opfyldelse af rejseydelser, begrundet i arrangørens 

økonomiske forhold, når denne er registreret ved fonden. 15  Afgrænsningen begrundes i, at 

afhandlingen ikke medregner konkurs af de erhvervsdrivende, som et højfrekvent juridisk 

scenarie. 16   

                                                
9 Østergaard (2003) s. 278 
10 Se mere herom i teori og metodeafsnittet afsnit 1.6. 
11 Østergaard (2003) s. 278 
12 Tvarnø & Nielsen (2014) s. 488 
13 Se definition af misligholdelse i øvrigt i kap. 3 
14 Vestre Landsretsdom af 25. februar 1997. 
15 Jf. RGFL § 1, stk. 1 og § 5, stk. 1 og 2. 
16 Da de økonomisk set efter teorien godt kan gå konkurs, jf. også GoLeif-dommen og kap.4. 
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En behandling heraf, ville således kræve en mere insolvensretlig vinkling af afhandlingen. 17 

Derfor behandles RGFL og forbrugerens rettighedshåndhævelse i det henseende ikke. I 

afhandlingen behandles kun dealsites, som formidler rejser og pakkerejser til forbrugere, hvorfor 

der afgrænses fra dealsites i øvrigt, der sælger andre ydelser. Derudover behandles ikke yderligere 

problemstillinger, som forekommer ved anvendelsen af formidlere i branchen. Yderligere 

behandles AFTLs bestemmelser om urimelige aftalevilkår over for forbrugeren ikke. 

 

Afhandlingen behandler ligeledes ikke problemstillingerne fra en EU-retlig synsvinkel, da EU-

retten i nærværende afhandling findes at udgøre en del af national ret, hvorfor EU-reguleringen 

finder direkte anvendelse i national ret og visse forhold er op til national ret af afgøre. 18 

Slutteligt afgrænses der fra markedsføringsretlige problemstillinger vedr. dealsites. Herunder 

markedsføring af priser i branchen der, jf. en ny pressemeddelelse fra EU-kommissionen, beretter 

at to tredjedele af webstederne har utroværdige priser, på et ellers pris-gennemsigtigt marked. 19 

 

Indenfor den økonomiske og integrerede del af afhandlingen omfatter afhandlingen ikke: 

en behandling af informationsøkonomien og principal-Agent teorien, herunder asymmetrisk 

information. Yderligere anvendes Cooter & Ulen’s grænsemodel ikke, da den ikke findes at 

bidrage yderligere til afhandlingen. Endvidere anvendes ikke Pareto som et efficiens-

målingsredskab ikke, idet afhandlingens fokus er, den efficiente allokering af et ansvar som en 

omkostning, på brancheniveau ved Kaldor-Hicks efficiens. 20 Derfor vurderes parternes indbyrdes 

retsstilling i kontraktforhold således ikke. 

 

 

1.6 Teori og metodevalg 

I nedenstående afsnit beskrives de valgte teorier og metoder, som er anvendt i afhandlingens 

kapitel 2-5. Teorierne og metoderne anvendes for at undersøge, analysere og besvare 

afhandlingens problemstillinger, der gennem problemformuleringen ønskes undersøgt. 

 

                                                
17 En behandling heraf, ville ikke findes bidrage yderligere til litteraturen, ud fra denne afhandlings problemfelt. 
18 Mere herom i afsnit 1.6. 
19 Europa-Kommissionen (2017, 7. april). Feriebooking: priserne var utroværdige på to tredjedele af webstederne i 
2016. 
20 Miceli (2004) s. 4 ff. 
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1.6.1 Juridisk metode 

For at kunne vurdere, hvorledes forbrugeren skal beskyttes i branchen, for at opnå en efficient 

retstilstand, findes det er det nødvendigt at udlede gældende ret ved fastlæggelsen af 

medkontrahenternes retlige status over for forbrugeren og dennes beføjelser, og vurdere, hvorvidt 

reguleringen lever op til formålet om høj forbrugerbeskyttelse. 

 

Den juridiske analyse udarbejdes ved anvendelse af den retsdogmatiske metode, som ved at se på 

den eller de relevante retskilder, udleder gældende dansk ret, de lege lata for det givne retsområde. 
21 Den analytiske tilgang, foretager: en beskrivelse af det valgte retsområde, en systematisering, en 

gennemgående analyse af de relevante retsregler og desuden en fortolkning af de valgte og 

relevante retskilder, for slutteligt at kunne udlede gældende ret i den konkrete problemstilling. 

Alf Ross inddeler retskilderne i dansk ret op i fire hovedkategorier jf. den realistiske retsteori fra 

1953; lovgivning, retspraksis, sædvaner og forholdets natur. 22  Udgangspunktet ifølge teorien er, 

at der ikke foreligger nogen rangorden mellem retskilderne, men en naturlig rækkefølge ved 

anvendelse af den juridiske metode. Derfor tillægges de samme værdi ift. at udlede gældende ret. 
23 Der er i denne afhandling tale om et særdeles regelfragmenteret område, hvorfor det findes 

nødvendigt at følge lex superior-princippet nøje. 24 

 

I nedenstående beskrives indledende, den EU-retlige regulerings relevans for afhandlingen, 

hvorefter de relevante retskilder behandles; 

 

Indenfor rejsebranchen, transport og forbrugerbeskyttelsesområdet foreligger en række retskilder, 

af folkeretlig, EU-retlig og national karakter. Den EU-retlige regulering opdeles i primære og 

sekundære retskilder. 25 De primære findes at være; traktaten, de grundlæggende rettigheder og 

almindelige principper. I afhandlingen finder udelukkende, sikringen af et højt 

forbrugerbeskyttelsesniveau, anvendelse, jf. nedenstående og kap. 2. Den bindende sekundære 

regulering, består af forordninger, direktiver og beslutninger. 26  Forordninger er umiddelbart 

bindende og almengyldige, mens direktiver er bindende for medlemsstaterne og skal 

                                                
21 Ross (2013) s. 76 ff. 
22 Ibid, s. 150 ff.  
23 I modsætning til EU-retten, hvor der findes en klar rangorden mellem retskilderne.  
24 Ross (2013) s. 155 
25 Tvarnø & Nielsen (2014) s. 135 
26 Ibid, s. 135 
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implementeres i national ret jf. art. 288 TEUF. Derudover består EU-retten i øvrigt, i høj grad af 

formålsbestemmelser og almindelige principper, som skal overholdes på EU-regulerede områder, 

herunder forbrugerbeskyttelse jf. art. 169 TEUF, som findes relevant for afhandlingen. 

Afhandlingen tager udgangspunkt i dansk materiel ret, under den relevante indflydelse af EU-

rettens påvirkning af dansk kontraktret. Der foreligger jf. art. 4, stk. 2, litra f og g TEUF, delt 

kompetence mellem EU og medlemsstaterne indenfor forbrugerbeskyttelse og transport. Derfor 

behandles de relevante EU-retlige retskilder ift. ovenstående, i medfør af afhandlingens 

problemformulering og scenariefremstilling, og der foretages således ikke en analyse af 

problemstillingerne i et EU-retligt perspektiv, men i forlængelse af national ret. 27 

 

Den relevante lovgivning og lex specialis 28 indenfor flytransport af forbrugere og pakkerejser er 

reguleret i Pakkerejseloven nr. 472 af 30. juni 1993, med kommende ændring pr.1. juli 2018. 

Pakkerejseloven anvendes i afhandlingen til at forklare, undersøge og angive gældende ret for 

flypassagerers rettigheder ift. misligholdelse i øvrigt. Derudover udledes, hvilken aftalepart der 

kan stilles ansvarlig ifm. forbrugerens krav når der købes en pakkerejse. Yderligere ses på formålet 

med lovgivningen og særligt PRL § 28 findes relevant i den forbindelse. 29 

 

Følgende sekundære EU-retlige regulering findes endvidere relevant i afhandlingen; Parlamentet 

og Rådets Direktiv 2015/2302 af 25. november 2015, om Pakkerejser og sammensatte 

rejsearrangementer (herefter benævnt Pakkerejsedirektivet eller direktivet) samt Rådets 

Forordning 261/2004/EF af 11. februar 2004, om fælles bestemmelser om kompensation og 

bistand til luftpassagerer ved boardingafvisning, nedgradering og ved aflysning eller lange 

forsinkelser, (herefter benævnt forordningen). 

Disse EU-retlige retskilder behandles i afhandlingen, i det omfang disse har indflydelse på dansk 

ret 30, da udgangspunktet er for de Europæiske medlemsstater er, at kontraktretten er nationalt 

forankret 31  og der hermed ikke er sket harmonisering på området. Men særligt ved 

Pakkerejsedirektivet og forordningen, påvirkes national ret af EU-retten, idet forordningen findes 

almen gyldig, og direktivet skal implementeres i Pakkerejseloven. 

 

                                                
27 Jf. ovenstående juridiske afgrænsninger. 
28 Andersen (2002) s. 70 
29 Mere herom i nedenstående afsnit. 
30 Tvarnø & Nielsen (2014) s. 28 
31 Ibid, s. 157. Kontraktens lex causa er hermed central. 
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Særligt Pakkerejsedirektivet, vil få betydning for dansk ret, idet direktivet skal være implementeret 

i den danske Pakkerejselov inden 1. juli 2018, jf. det nye direktivs artikel 28, stk. 2. Der er tale om 

et totalharmoniseringsdirektiv jf. art. 4, men EU lader det være op til medlemsstaterne og hermed 

national ret, at afgøre formidlerens retsstilling og eventuelle ansvar over for forbrugeren. Derfor 

findes der på nuværende tidspunkt, frem til implementeringsfristen, usikkerhed på retsområdet 

vedr. formidlerens ansvar, i medlemsstaternes nationale lovgivning. Nogle medlemsstater vil 

antageligvis have regler for formidleransvaret, ved det gamle pakkerejsedirektiv, jf. eks. PRL § 28, 

og andre medlemsstater vil ikke. Uvisheden vedr. medlemsstaternes implementering af direktivet, 

bevirker en usikker retstilstand, men der kan støttes ret på PRL §28 og GoLeif-dommen i national 

ret. 32 Forbrugerbegrebet er ikke defineret i direktivet, der referer til ’den rejsende’, hvorfor den 

funktionelle definition og afgrænsning jf. kap. 2 finder anvendelse for denne afhandling. 

Derudover har forordningen også betydning for gældende ret på området, hvad angår flyrejser og 

flyvninger som en del af en pakkerejse. Forordningen som retskilde er umiddelbart gældende for 

medlemsstaterne jf. art. 288 TEUF, da denne ikke skal implementeres ligesom et direktiv. 

 

Ved at følge den juridiske metode, inddrages i afhandlingen efterfølgende relevant retspraksis. Her 

ses på retsgrundlaget, hvor reguleringen i national ret ikke er tilstrækkelig udfyldende og klar til, 

alene at kunne udlede gældende ret på området. Retspraksis anvendes i den forbindelse, til at 

udlede den retlige kvalifikation af de erhvervsdrivende. Desuden findes det særligt relevant at 

undersøge formidlerforbeholdet, hvorfor UfR.2016.1062 Ø, ’Rejsebureau pålagt 

erstatningsansvar for forbrugers tab ved aflyst flyrejse pga. flyselskabs konkurs.’ Østre 

Landsretsdom af den 18. november 2015, finder anvendelse i afhandlingen. Dog findes der at være 

en vis usikkerhed ift. rækkevidden af GoLeif-dommens præjudikatsværdi, som behandles i kap. 3. 

Yderligere anvendes relevant retspraksis og nævnssager, ift. at belyse det skærpede 

tydelighedskrav, som formidleren skal opfylde for at blive fritaget for ansvar. 

 

Da Pakkerejsedirektivet endnu ikke er implementeret i national ret, findes der ikke retspraksis på 

området for det nye direktiv, og evt. retspraksis for det nugældende direktiv findes ikke relevant. 

Der findes omvendt, i forbindelse med forordningen, et ikke-uvæsentligt antal af EU-retlige 

afgørelser vedr. anvendelsesområdet og forståelsen af forordningens bestemmelser. Størstedelen af 

disse, findes dog ikke at kunne bidrage til afhandlingens juridiske analyse vedr. formidlerens rolle, 

                                                
32 Se den juridiske analyse, kap. 3. 
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eller misligholdelse i denne kontekst. Afgørelserne vedrører forståelsen og omfanget af; 

usædvanlige omstændigheder, herunder force majeure, strejke mv. og kompensationssager over 

for forbrugeren, hvor der til sidstnævnte knyttes en kort bemærkning. 33 

 

I denne afhandling vurderes evt. branchesædvaner ikke relevante, ift. at vurdere formidlerens 

ansvar 34 , dog anvendes forholdets natur, som eks. alm. retsgrundsætninger. 35 Indenfor 

obligationsretten findes en række principper, grundsætninger og specialitetshensyn, som ikke altid 

følger direkte i eks. lex-specialis. Derfor kan anvendelsen af disse principper, være bekræftende 

for en hovedregel eller udtrykke en undtagelse, når denne ikke er ekspliciteret. Visse 

grundsætninger findes dog at være fastsat i retspraksis jf. eks. den obligationsretlige 

oplysningsforpligtelse. 36 

 

Der ønskes i afhandlingen bl.a. yderligere at undersøge, hvorvidt den anvendte regulering jf. 

ovenstående, lever op til formålet hermed. Dette udføres ved inddragelse af en objektiv 

formålsfortolkning af formålsbetragtningerne i den juridiske analyse. Fortolkningen søger at 

identificere det værdigrundlag, der danner udgangspunkt for reguleringen og ikke mindst vurdere, 

hvorvidt regelsættet er i overensstemmelse hermed eller afviger herfra. 37  Formålsfortolkning 

anvendes i høj grad på den EU-retlige regulering, da direktivet og forordningens formål følger af 

reguleringens præambel betragtninger. Her undersøges forbrugerbeskyttelse som formål, der i 

øvrigt findes nødvendig at introducere allerede i kap. 2. 

 

I Afhandlingen anvendes ligeledes analogislutninger eksempelvis, hvor Pakkerejseloven og 

forordningen ikke kan anvendes til at udlede gældende ret. Her finder lex specialis anvendelse for 

øvrige mellemmandsformer, der minder om retsområdet. Principperne i loven, kan være med til at 

udlede gældende ret og øge forståelsen. Eksempelvis anvendes Handelsagentloven, til at vurdere at 

arrangører kan minder om handelsagenter. 38  Derudover er der fundet yderligere 

                                                
33 Mere herom i kap. 3 vedr. kompensation. 
34 Tvarnø & Nielsen (2014) s. 204. Og i såfald, skulle disse ikke opvejes over forbrugerbeskyttelsen. 
35 Ibid, s. 213 f. EU-retten henviser dog i stedet til de alm. retsprincipper og grundlæggende rettigheder. 
36 Ibid, s. 213 f. Andersen (2002) s. 183 f. og 202 
37 Ibid, s. 256 og Andersen (2002) s. 192 f. 
38 Tvarnø & Nielsen (2014) s. 242 f. & Andersen (2002) s. 183 f. 
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fortolkningsbidrag i den juridiske litteratur, til vurdering af det skærpede tydelighedskrav, ift. 

formidlerens retstilstand, under direktivets implementeringsfase og retspraksis statuering. 39 

Således kan gældende ret på området udledes, ved anvendelse af den retsdogmatiske metode i den 

juridiske analyse. 

 

1.6.2 Økonomisk metode 

Afhandlingens økonomiske analyse udarbejdes på baggrund af den deduktive metode 40. Ved 

metoden anvendes allerede eksisterende teori, for at belyse og udlede udsagn på baggrund af 

afhandlingens økonomiske problemstilling om ansvarsallokeringen på markedsniveau. De valgte 

modeller og teorier jf. nedenstående, er derfor specifikt udvalgt for at belyse afhandlingens 

problemfelt, hvorfor analysen derfor har karakter af en deduktiv tilgang. 41 Anvendelse af modeller 

i afhandlingen ses, i litteraturen, som anvendelse af selvstændige teorier eller som mere generel 

teori. 42 

 

Den økonomiske analyse udarbejdes ved anvendelse af forskellige og relevante økonomiske 

teorier, som er baseret på en neoklassisk- samt transaktionsomkostningstilgang. For at kunne 

besvare den overordnede problemformulering ønskes det undersøgt, hvorledes det ansvar, en 

formidler er pålagt, skal allokeres ift. parternes transaktionsomkostninger, for at opnå et efficient 

marked.  

Anvendelsen af transaktionsomkostningsteorien i den økonomiske analyse, bidrager til at åbne op 

for sammenhængen mellem den mikroøkonomiske teoris effektive resultat og retsøkonomien. 

Sidstnævnte, anvendes i den integrerede analyse, til at vurdere den efficiente retstilstand for 

beskyttelsen. Resultaterne i den økonomiske analyse med anvendelsen af en retsøkonomisk 

positivistisk tilgang 43, overføres herefter til afhandlingens integrerede analyse. I kap. 5 anvendes 

en retsøkonomisk normativ tilgang 44, til at vurdere den efficiente retstilstand på markedet, ud fra 

Kaldor-Hicks efficiens, sammenholdt med det juridiske formål om forbrugerbeskyttelse. 45 

I nedenstående beskrives således afhandlingens metodiske behandling af de relevante teorier, som 

findes nødvendige for at besvare den overordnede problemformulering. 
                                                
39 Andersen (2002) s. 160 
40 Knudsen (1994) s. 58, se evt. den hypotetisk-deduktive forklaringsmodel s. 57 
41 Ibid, s. 57 f.  
42 Eide & Stavang (2014) s. 53 
43 Miceli (2004) s. 2 f. om den positivistiske tilgang. Se forklaring i det integrerede teori og metodeafsnit. 
44 Ibid, s. 2 f. 
45 Se mere herom i det integrerede metodeafsnit. 
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Mikroøkonomien anvendes indledende i afhandlingen til at illustrere, ligevægtstilstandene på et 

marked under fuldkommen konkurrence. Yderligere vises effekterne af et formidleransvar 46, i 

overensstemmelse med den deduktive metode. 47  For at kunne illustrere et ansvar, tages der 

indledningsvist udgangspunkt i beskrivelsen af det samlede frie marked under fuldkommen 

konkurrence, med rationelle agenter og fuldkommen information. 48  Den klassiske økonomiske 

teori beskriver, hvorledes markedet er efficient jf. Adam Smith, grundet de frie markedskræfter og 

markedets selvregulering, som følger af ”The Wealth of Nations” fra 1776. Dette skyldes, at 

markedsmekanismen er bestemmende for produktionsfunktionen 49  der har til formål at 

profitmaksimere, og med den usynlige hånd 50 samt prisdannelsen 51. Derfor vil markedet altid 

justere sig, så det befinder sig i en ligevægt fordi; ”the economic system ’works itself’”  52. Det 

ønskes netop med afhandlingen at finde den økonomisk efficiente tilstand af et ansvar på 

markedet, over for forbrugerbeskyttelsen, således at markedet er effektivt og hermed i ligevægt. 

 

Ved at opstille en generel mikroøkonomisk model jf. illustration 3 i den økonomiske analyse, 

illustreres herefter de umiddelbare kortsigtede markedseffekter på brancheniveau, når formidleren 

pålægges et ansvar. 53  Herved rykkes ligevægtstilstanden på markedet under fuldkommen 

konkurrence, for formidling af rejseydelser. Modellen anvendes til at forklare markedseffekterne, 

når formidleren pålægges et ansvar, som medfører en omkostning, der påvirker markedsprisen og 

udbud/efterspørgsel 54. Hermed kan det illustreres, hvorledes markedet bliver påvirket af et ansvar 

og således ikke befinder sig i en ligevægtssituation ved et formidleransvar. Modellen findes 

anvendelig i afhandlingen, idet effekten af en skat på markedet sidestilles, med et ansvar som en 

omkostning. 

 

Den neoklassiske økonomiske teori, bygger på den klassiske teori fra mikroøkonomien, med 

fuldkommen konkurrence og rationelle agenter der har perfekt information, men pristeorien 

udvikles således, at der indføres et nyttebegreb. Og her ses ikke, ligesom i mikroøkonomisk teori, 
                                                
46 Ansvaret forklares ved den anvendte mikroøkonomiske model. 
47 Knudsen (1997) s. 255 
48 Ibid, s. 268 
49 En virksomhed betragtes som en sort boks. 
50 Knudsen (1997) s. 256 ff., som en ændringsorienteret forklaring på hvordan sociale institutioner fremkommer. 
51 Smith (1776) ” The Wealth of Nations”, jf. også Tvarnø & Nielsen (2014) s. 486 f. 
52 Coase (1937) s. 387, jf. Adam Smiths teori om den usynlige hånd, og hvordan ingen kontrol på markedet er 
nødvendigt, fordi produktionen justerer sig efter efterspørgslen, og er en automatisk og elastisk proces, jo større udbud 
og hermed konkurrence. 
53 Ansvaret uddybes ved forklaringen af den anvendte mikroøkonomiske model. 
54 Frank (2010) kap. 9-11. 
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på det samlede markedets ligevægt 55 , men på nytte og efficiens 56 , virksomhedens 

markedsmæssige adfærd og ikke mindst de forskellige parters nytte. Dog anskues markedets 

efficiens samlet set i afhandlingen, og ikke de enkelte parters efficiens på kontraktniveau. Ifølge 

den neoklassiske teori, anses virksomheden dog som en sort boks jf. ovenstående. 57 

Virksomheden tillægges derfor ikke betydning og markedet institutioner betragtes som 

omkostningsfrie. Der ønskes dog i afhandlingen at illustrere, hvorledes transaktioner på markedet 

ikke kan vurderes omkostningsfrie. Markedets formidlere, bliver pålagt et ansvar, som medfører 

en omkostning, hvorfor supplerende økonomisk teori skal bidrage hermed. Dette skyldes at den 

neoklassiske teori fejler ift. at kunne forklare, hvorfor betydelige transaktionsomkostninger opstår 

og hvorledes disse kan allokeres og minimeres på markedet, når de påføres en part. Markedet er 

således ikke efficient, når en af markedets udbyderkategorier pålægges et ansvar, som en 

omkostning, selvom markedet placerer sig i en ny kortsigts ligevægt. 58 

 

For herefter at kunne vurdere, om formidleransvaret er effektivt placeret på markedet, eller der kan 

ske en allokering af ansvaret, til en af de øvrige parter, og hermed opnå en efficient løsning, 

anvendes transaktionsomkostningsteorien i denne afhandling. Denne teori åbner således op for 

anvendelsen af retsøkonomien 59 i den efterfølgende integrerede analyse, der skal undersøge den 

efficiente allokering af ansvaret på markedet ud fra en Kaldor-Hicks betragtning. 60 

 

Ronald H. Coase’ artikel ”Nature of the firm” fra 1937, ændrede ved mikroøkonomiens syn på 

virksomheden som en sort boks, og introducerede institutioners betydning og 

transaktionsomkostningsperspektivet, som Oliver E. Williamson også har bidraget til at udvikle. 61 

Den traditionelle transaktionsomkostningsteori bygger, ifølge Williamson’s artikel fra 1985, på at 

der foreligger omkostninger på markedet i forbindelse med transaktioner og disse 

transaktionsomkostninger skal minimeres. Anerkendelsen af transaktionsomkostninger efter 

Williamson, adskiller sig således fra mikroøkonomiens syn på det efficiente marked med 

                                                
55 Som jf. Knudsen (1997) s. 268, ikke forklares hvorledes ligevægten fremkommer. 
56 Tvarnø & Nielsen (2014) s. 486 ff. 
57 jf. Marshall A. & Smith A. 
58 Se mere herom i kap. 4 
59 Den normative tilgang, hvor den økonomiske analyse har karakter af en positivistisk tilgang. 
60 Mere herom i kap. 5 
61 Retsøkonomien udspringer således bl.a. af, Coase artikel ”The Problem of Social Cost” (1960) og hans betragtning 
om, at der findes transaktionsomkostninger, ved brug af markedsfunktioner (prismekanismen). Coase fik Nobelprisen 
i økonomi i 1991, for sin forskning om ejendomsrettigheder og transaktionsomkostningsteorien. 
Se i øvrigt mere om retsøkonomien i det integrerede metodeafsnit. 
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omkostningsfrie transaktioner 62. Dette skyldes at teorien anerkender visse markedsfejl, herunder 

begrænset rationalitet, opportunistisk adfærd fra parterne og usikkerhed, som skal inddrages i 

vurderingen af transaktionsomkostningerne, parterne har på markedet. 63 Teoriens antagelser, skal 

således bidrage til, at kunne finde den optimale løsning på eksistensen og minimeringen, eller 

allokeringen af transaktionsomkostninger, som den neoklassiske teori ville have udfordringer med. 

Dette skyldes de modstridende antagelser fra den neoklassiske teori med fuldt rationelle agenter og 

ingen transaktionsomkostninger. 64  Transaktionsomkostningsteorien findes hermed at være 

belægget for, at transaktioner i branchen og det ansvar der bliver pålagt udbydere, er udtryk for en 

omkostning på markedet. 

 

Til at vurdere parternes transaktionsomkostninger på markedet, anvendes Cooter & Ulens model 

jf. illustration 5 i kap. 4. 65 Modellen anser ti faktorer for relevante, som vurderes at påvirke den 

samlede mængde af transaktionsomkostninger. Teorien har ikke opstillet nogen måleenhed for 

omkostningerne, hvorfor de enten vurderes lave eller høje. Derfor benyttes i den forbindelse 

teoretisk funderede argumenter fra eksempelvis Williamson, til at vurdere hhv. formidler, 

leverandør og forbrugerens samlede transaktionsomkostninger. Dette skyldes at der ikke findes 

konkret empiri i afhandlingen, for parternes reelle omkostninger i branchen. 

 

Modellen bygger på Coase teoremet 66  fra retsøkonomien, der omhandler opnåelsen af den 

optimale fordeling, eller omfordeling af ressourcer som følger af Coase (1960) ”The Problem of 

Social Cost”. 67  Det positive Coase teorem 68, forudsætter at der er lave transaktionsomkostninger 

samt veldefinerede rettigheder. Dette medfører, at parterne, uanset hvordan rettighederne er 

placeret, vil forhandle sig frem til den efficiente løsning. 69  

Hvorimod der ved det normative Coase teorem, foreligger der høje transaktionsomkostninger på 

markedet, som forhindrer parterne i at forhandle sig frem til den efficiente løsning. Derfor må 

                                                
62 Hvor markedskræfterne justerer og allokerer ressourcerne ved at anvende prissystemet. 
63 Williamson (1981) s. 553 
64 Knudsen (1997) s. 262 ff. 
65 Cooter & Ulen (2008) s. 94 
66 Teorem er et begreb som betyder, at der opstilles en ”hvis – så” struktur. Såfremt visse forudsætninger opfyldes, så 
følger bestemte konsekvenser. Retsøkonomien omhandler økonomiske sammenhænge efter velfærdsteoriens 
fundamental-teorem jf. Eide (2014) s. 137. 
67 Coase (1960) s. 19 
68 Ibid, Coase definerer kun teoremet indirekte og forklarer teoremerne gennem sine analyser. Se også jf. Coase (1959) 
s. 25, hvor Coase beskriver rettighederne vedr. en grotte, i en mere symbolsk betydning. 
69 Coase (1960) s. 19. Dette vil være en Pareto efficient løsning, da den bæres af de frie markedskræfter. 
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lovgiver allokere rettigheden til den part, der ville have opnået den, såfremt parterne selv kunne 

have forhandlet omkostningsfrist. 70 

 

I afhandlingen anvendes modellen med transaktionsomkostningerne til at illustrere markedets 

parters omkostninger ved et pålagt ansvar, idet de har betydning for markedseffekterne og hermed 

allokeringen af ansvaret i sidste ende. Coase’ rettighed i teorien, kan i afhandlingen sidestilles med 

det ansvar en formidler pålægges i branchen. Hvorfor der i afhandlingen ønskes at vurdere, 

hvorledes ansvaret skal allokeres ift. transaktionsomkostningerne for at opnå et efficient marked. 

 

For at vurdere allokeringsmulighederne for et ansvar, opstilles der jf. casebeskrivelsen, tre 

tilfælde; hvor formidleren pålægges ansvaret, hvorfor der ses på dennes omkostninger i 

forbindelse med modellen, herefter placeres ansvaret på leverandøren og til slut på forbrugeren. 

Hermed anvendes modellen på markedsniveau, hvor parterne bliver pålagt ansvaret i teoretisk 

forstand. Transaktionsomkostningernes betydning videreføres herefter til de effekter det får på 

markedet, når hver af parterne påføres ansvaret. Her anvendes mikroøkonomiens værdiperspektiv i 

stedet for Coase teoremet, der kan illustrere og forklare, hvilke effekter der er på markedet, når 

ansvaret tildeles hhv. forbrugeren, formidleren og leverandøren. Dette tilfører 

transaktionsomkostningsperspektivet en mere målbar eksistens. Nogle faktorer vil findes mere 

væsentlige for en transaktion mellem to parter end andre, hvorfor modellen ikke alene giver svar 

på den efficiente allokering. Derfor vil der kun fokuseres på de faktorer der findes relevante ift om 

transaktionsomkostningerne er høje eller lave ved parternes ansvar.  

 

Hermed kan det på baggrund af transaktionsomkostningsanalysen og mikroøkonomiens 

markedseffekter vurderes, hvorledes formidleransvaret skal allokeres ift. omkostningerne, for at 

opnå et efficient marked. Til udledningen heraf inddrages jf. tidligere beskrevet, teoriernes 

antagelser, herunder særligt transaktionsomkostningsteoriens antagelser om den begrænsede 

rationalitet, opportunistisk adfærd og usikkerhed, som er med til at forklare markedsfejlene i 

branchen. 

 

                                                
70 Hermed opnås en Pareto-effektiv ressourceudnyttelse ved hjælp fra lovgiver. 
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1.6.3 Integreret metode 

Den integrerede analyse i kap. 5, har til formål at nå frem til et gyldigt forslag til videnskaben, ved 

at besvare afhandlingens overordnede problemformulering; i hvilken grad forbrugeren skal 

beskyttes i branchen, for at opnå en efficient retstilstand. 

 

Analysen udarbejdes på baggrund af afhandlingens forudgående analyser, ved anvendelse af de to 

videnskabsgrene; a) juraen med retsdogmatikken og retskildelæren, og b) økonomien med 

mikroøkonomien og retsøkonomien. Herefter foretages integrationen vha. retsøkonomien og 

retspolitikken i afhandlingen, med ovenstående formål. Allokeringen af ansvaret ift. at opnå en 

efficient retstilstand, vurderes ud fra Kaldor-Hicks 71 , overfor formålet om høj 

forbrugerbeskyttelse. Den integrerede analyse må derfor indledende, siges at være en 

løsningsorienteret analyse af normativ karakter, hvor de juridiske formålserklæringer stilles 

overfor de økonomiske efficiensbegreber og endvidere den efficiente allokering af ansvaret fra 

analysen i kap. 4.   

Nedenstående afsnit indeholder en udførlig beskrivelse af integrationens elementer og relevans; 

 

Afhandlingens økonomiske del af den integrerede analyse, analyseres ved anvendelse af den 

retsøkonomiske tilgang. Denne tilgang har til formål at analysere retsvidenskabens retsregler, for 

at vurdere den økonomiske efficiens af retstilstanden på et overordnet markedsniveau, ved Kaldor-

Hicks efficiens. 72 Den retsøkonomiske metode finder således anvendelse i afhandlingens kap. 5.  
73 

 

Retsøkonomien, også kaldet Law & Economics 74 findes alene at være en økonomisk disciplin, der 

undersøger juridiske regler på baggrund af nytte og efficiens, selvom begrebet kunne foran lede til 

at tro, at der var tale om en interdisciplinær forskning ved retsøkonomien alene. 75 Retsøkonomien 

er opdelt i hhv. den positive- og normative tilgang. 76  Ved den positive tilgang anvendes 

økonomiske modeller og teorier, og har til formål at analysere gældende ret i en økonomisk 

kontekst, der kan bidrage til at udlede hvilke økonomiske effekter retsreglerne har ift. 

                                                
71 Miceli (2004) s. 5 ff. 
72 Ibid, s. 5 ff. 
73 Tvarnø & Nielsen (2014) s. 484 
74 Miceli (2004) kap. 1, afsnit 1 & Tvarnø & Nielsen (2014) s. 485 
75 Ibid, s. 1 & Ibid s. 484  
76 Miceli (2004) s. 2 
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afhandlingens markedssynsvinkel. 77  Her er effektivitet oftest målet, hvorfor der derudover, 

vurderes den effektive allokering af ansvaret, set fra en branchemæssig betragtning.  

Den normative tilgang indenfor retsøkonomien, anvender ligeledes økonomiske teorier for her at 

vurdere, hvordan gældende ret bør være. 78 Her søges at forbedre retstilstanden ift. at nå et efficient 

niveau, hvorfor denne tilgang bygger på efficiensbegrebet. 79  

 

I afhandlingen anvendes til dels den positive tilgang med visse forudsætninger i kap. 4 for at se på, 

hvilke økonomiske implikationer det har, når en formidler pålægges et ansvar i branchen, som 

medfører en omkostning. Endvidere undersøges om allokeringen af ansvaret, er effektiv ud fra en 

mikroøkonomisk markedsbetragtning. 80  Derudover anvendes den normative tilgang i den 

integrerede analyse jf. kap. 5, for at nå frem til den efficiente allokering af det ansvar, som 

formidleren er blevet pålagt i branchen, ud fra Kaldor-Hicks efficiens. 81  Således kan der i den 

interdisciplinære analyse, sammenlignes efficiens overfor de juridiske formålserklæringer i 

Pakkerejsedirektivet og Forordningen, herunder forbrugerbeskyttelsen. 

 

For at vurdere den efficiente allokering af et formidleransvar på markedet, anvendes der i den 

integrerede analyse Kaldor-Hicks efficiens, som retsøkonomisk måleenhed. 82 

Efficiensudmålingen efter Kaldor-Hicks baserer sig på den totale velfærdsmaksimering, og ikke 

fordelingen mellem markedets parter. Kaldor-Hicks er således baseret på en cost-benefit analyse, 

hvor der ses på den efficiente løsning, når gevinsten er større end det samlede tab, i 

overensstemmelse med velfærdsteorien. Ved en Kaldor-Hicks efficient løsning, kan der efter 

teorien således opstå en skævfordeling mellem markedets parter, fordi denne ikke tager stilling til 

de enkelte parters stilling, som en Pareto-optimal løsning ville gøre. 83 

 

Den juridiske del af den integrerede analyse, foretages ud fra den positivistiske analyse, hvor 

retsøkonomien jf. ovenstående, bidrager til analysens retspolitiske indhold. 84 Retspolitikken 

                                                
77 Tvarnø & Nielsen (2014) s. 488 
78 Miceli (2004) s. 2 f. og Eide & Stavang (2014) s. 110 
79 Ibid, s. 2 f. definerer at;” normative analysis asks how the law can be improved to better achieve the goal of 
efficiency.”. 
80 Se mere om anvendelsen af retsøkonomisk teori i det økonomiske metodeafsnit. 
81 Miceli (2004) s. 5 ff. 
82 Ibid, s. 5 ff. 
83 Her kan én part bliver stillet bedre, samtidig med, at en anden part bliver stillet værre – så længe at gevinsten er 
større end tabet i det store hele. Jf også Eide & Stavang (2014) s. 110. 
84 Tvarnø & Nielsen (2014) s. 497 ff. 
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adskiller sig fra den retsdogmatiske metode, der anvendes til den juridiske analyse i kap. 3, og som 

udleder gældende dansk ret ’de lege lata’ 85. Dette skyldes at den retspolitiske analyse, efter kap. 

5, er med til at udlede hvad gældende ret bør være ’de lege feranda’. 86 

 

Den retspolitiske metode tager udgangspunkt i afhandlingens forrige analyser i kap. 3 og 4 samt 

kap. 2 og foretager en integreret, men særskilt, analyse. 87  Indledende opstilles formålet med 

reguleringen, som sættes op imod den retsøkonomiske Kaldor-Hicks efficiens, for at vurdere 

forbrugerbeskyttelsen i forbindelse med at opnå en efficient retstilstand af beskyttelsen. 

Den retspolitiske analyse har således til formål, på så objektivt et grundlag som muligt, at angive 

hvorledes retsreglerne for det givne område bør være indrettet for at opfylde formålet hermed. 88 

Der tages, ved den retspolitiske analyse, udgangspunkt i formålsbestemmelserne i afhandlingens 

relevante retsregler, som videreføres fra den juridiske analyse og kapitel 2. 

Formålsbestemmelserne søger at opnå et højt niveau af forbrugerbeskyttelse, hvorfor dette formål 

stilles op over for den integrerede efficiens vurdering. Den økonomiske teori anvendes i den 

forbindelse, til at kvalificere det retspolitiske indhold. Således findes det retspolitiske indhold, ikke 

blot er funderet på godtkøbsbetragtninger. 89  I nærværende afhandling forstås dette ved 

eksempelvis; den juridiske litteraturs bidrag til vurderingen af, hvad der skal til for at opfylde 

retspraksis skærpede tydelighedskrav for et formidleransvar og fortolkningsvejledninger, notater 

mv. som alle søger at udlede gældende ret. Således findes den retspolitiske analyse at tage 

udgangspunkt i noget videnskabeligt. 

 

Det opfattes, på baggrund af ovenstående i afhandlingen således, at idet analysen netop baseret på 

forudgående videnskabelige analyser, kan den retspolitiske analyse i sammenspil med 

retsøkonomien hermed, vurderes, ikke kun at være funderet i normative betragtninger alene. 

Retspolitikken findes ikke at være en videnskab i sig selv, men analysen får interdisciplinær 

karakter ved kombinationen af en retsøkonomisk og retspolitisk tilgang. 

                                                
85 Ibid, s. 498 
86 Ross (2013) s. 69 og 419 
87 Tvarnø & Nielsen (2014) s. 501 f. 
88 Ibid, s. 500 
89 Riis (1999) s. 1147 f. 
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1.7 Bemærkninger i øvrigt & indledende forudsætninger 

Indenfor den juridiske analyse bemærkes følgende; Da det nye Pakkerejsedirektiv endnu ikke er 

implementeret i dansk ret jf. tidligere beskrivelse, findes nedenstående juridiske analyse bl.a. at 

lave formodninger, for den fremtidige retstilstand. Dette skyldes at der endnu ikke er en afklaring 

på, reglerne for formidlerens ansvar i forbindelse med køb af en pakkerejse, og herunder 

misligholdelse. 

 

Følgende indledende forudsætning findes nødvendigt for afhandlingens økonomiske analyse; Det 

vurderes at markedet i denne afhandling, befinder sig under fuldkommen konkurrence. 

Fuldkommen konkurrence 90 er karakteriseret ved, at virksomhedens profit er lig nul 91, når prisen 

på markedet konkurreres ned, så total revenue er lig med total cost. 92 

 

De fire betingelser for fuldkommen konkurrence, vurderes at være opfyldt, hvorfor der er tale om 

et perfekt kompetitivt marked 93; 1) Der er tale om salg af homogene tjenesteydelser på markedet 

som er perfekte substitutter for hinanden, hvorfor der ingen præferencer er for forbrugeren. 94 2) 

Der er mange udbydere og forbrugere på markedet, og de erhvervsdrivende er pristagere, hvorfor 

det sikres at ingen af udbyderne har direkte indflydelse på prisen på markedet ved 

produktionsniveauet. 95 3) Der er fri adgang til markedet, ved lave indgangs- og exit barrierer, og 

markedet er gennemsigtigt. 4) Slutteligt findes der fuldkommen information om alle 

markedsforhold herunder produktet, prisen mv. 96 

 

                                                
90  Fuldkommen konkurrence foreligger ’testen’ om efficient ressourceallokering, hvilket ikke gælder for 
monopolistisk konkurrence. 
91 Også omtalt den normale profit. 
92 Frank (2010) s. 345 ff. 
93 Ibid, s. 337 f. 
94 Pindyck & Rubinfeld (2016) s. 288, som ikke differentierer sig fra hinanden. 
95 Ibid, s. 288. Derfor udbydes den efterspurgte mængde, til markedsprisen. 
96 Frank (2010) s. 337 f. Denne betingelse findes i praksis sjældent opfyldt, men vurderes i afhandlingen opfyldt. 
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1.8 Struktur 

Afhandlingen er inddelt i 8 kapitler, hvor der i nærværende kapitel 1 skabes et overblik over 

afhandlingens problemfelt, indhold og afgrænsninger. 

 

I kapitel 2 præciseres og defineres forbrugerbeskyttelsesbegrebet, ligesom det ekspliciteres, hvad 

forståelsen af ’et højt forbrugerbeskyttelsesniveau’ er. Herefter præsenteres den relevante 

lovgivning i forbindelse med forbrugerbeskyttelsen i rejsebranchen. 

 

Kapitel 3 indledes med en begrebsafklaring i den juridiske analyse. Herefter analyseres 

forbrugerens medkontrahent i de 3 kontraktscenarier jf. casebeskrivelsen, hvor der ses på 

forbrugerens misligholdelsesbeføjelser i øvrigt. Herunder findes relevant retspraksis anvendelig til 

at udlede gældende ret, og der vurderes ligeledes, om reguleringen lever op til formålet om en høj 

forbrugerbeskyttelse. 

 

Kapitel 4 indeholder en økonomisk analyse, hvor det undersøges, hvorledes et pålagt ansvar skal 

allokeres, for at opnå et efficient marked. Ved at se på parternes transaktionsomkostninger, samt 

hvilke faktorer der påvirker disse, kan det ved mikroøkonomiske modeller udledes, hvilke effekter 

ansvaret har for de tre parter og hvilken allokering der er efficient for markedet. 

 

I kapitel 5 sammenfattes konklusionerne fra kap. 2-4 og således foretages en retsøkonomisk 

analyse med anvendelse af juridiske betragtninger og formålserklæringer. Her opstilles den 

økonomisk efficiente allokering af et ansvar, over for formålet om den høje forbrugerbeskyttelse, 

for vha. en retsøkonomisk Kaldor-Hicks efficiens og ved retspolitikken at besvare den 

overordnede problemformulering. 

 

Afsluttende består kapitel 6 af en samlet konklusion, hvor afhandlingens overordnede 

problemformulering besvares, kapitel 7 indeholder opgavens litteraturliste med komplette 

referencer, samt bilag i kapitel 8. 
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Kapitel 2 – Forbrugerbeskyttelse 
2.1 Indledende 

For at kunne analysere og vurdere afhandlingens problemstillinger gennem problemformuleringen, 

findes det nødvendigt at tage udgangspunkt i forbrugerbeskyttelsen som begreb og behovet herfor, 

for at udlede relevansen af formålet og nødvendigheden af denne form for beskyttelse. 

2.2 Hvad er forbrugerbeskyttelse og hvorfor har vi det? 

En Forbruger defineres som, en fysisk eller juridisk person, der hovedsageligt handler udenfor sit 

erhverv og indgår aftaler om at forbruge og hermed købe noget.97 Hvorvidt en person anses for at 

være en forbruger, afhænger af en konkret vurdering af den pågældendes relation ift. den kontrakt 

og kontraktpart der foreligger. 98 Dette findes at være en mere præcis definition sammenlignet med 

direktivets forbrugeraftaledefinition hvor; ”en forbruger er en person, som hovedsageligt handler 

uden for sit erhverv” og indgår aftale med en erhvervsdrivende, som led i sit erhverv. 99 

 

Behovet for forbrugerbeskyttelse blev øget i 1960’erne i kølvandet på forbrugerbevægelsen, 

hvorfor de vestlige lande formulerede forbruger- og retspolitiske programmer for at beskytte 

forbrugeren. 100 Derudover introducerede Ralph Nader forbrugerbegrebet ved hans værk ”Unsafe 

at Any Speed”. 101 

Forbrugerbeskyttelse er, jf. ordlyden, et ønske om en beskyttelse af forbrugeren som privatperson.   

Den retlige beskyttelse af forbrugere er ikke et nyt retligt fænomen, men har været en del af 

retsreglerne i lang tid. Formålet med forbrugerbeskyttelsen er, at beskytte forbrugeren som den 

formodningsvise svage part, og opstille et værn mod den erhvervsdrivende som den stærke part, 

der yder erhvervsmæssig aktivitet. 102 Beskyttelsen af en forbruger kan være direkte reguleret i 

formålet med reguleringen, eller indirekte således at beskyttelsen er en effekt eller følgevirkning af 

reglerne. Endvidere har forbrugeren mulighed for, gennem det civilretlige system 103, at søge 

                                                
97 Sørensen (2016) s. 195 
98 Møgelvang-Hansen (2003) s. 529 f. 
99 Der blev definereret og indsat en enslydende forbrugerdefinition i de forbrugerbeskyttende nationale love, ved 
implementering af Rådets direktiv 93/13/EØF i Lov om urimelige kontraktvilkår om forbrugeraftaler af 5. april 1993 
jf. Sørensen (2016) s. 195. Danmark har som medlemsstat valgt et dynamisk forbrugerbegreb jf. U.2011B.258, s. 5. 
100 Møgelvang-Hansen (2000) s. 208 
101 Ralph Nader (1965), amerikansk politisk aktivist og advokat involveret i forbrugerbeskyttelse. 
102 Møgelvang-Hansen (2000) s. 207 
103 Ved Retsplejeloven 
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kompensation for at få genoprettet sin retsposition, der bl.a. findes i deklaratoriske og 

beskyttelsespræceptive regler. 104 

 

Ved Maastricht-traktatens 105 gennemførsel i 1992, blev forbrugerbeskyttelsen anerkendt som et 

mål for den Europæiske Union 106 , og sidenhen har EU med stigende intensitet og 

harmoniseringsgrad, reguleret forbrugerbeskyttelsesområdet og styrket beskyttelsen 107 . 

Forbrugerbeskyttelsen er reguleret i EU-retten ved Traktaten om den Europæiske Unions 

Funktionsmådes 108  (herefter benævnt TEUF), artikel 169 (tidligere art. 153 EF). Denne 

bestemmelse har til formål at fremme forbrugerens interesser og sikre ’et højt 

forbrugerbeskyttelsesniveau’, hvorfor Unionen ønsker at varetage disse interesser i forbindelse 

med deres; sundhed, sikkerhed, økonomiske interesser, herudover forbrugeres ret til oplysning, 

uddannelse og organisering jf. art. 169, nr. 1 TEUF. 

Endvidere regulerer bestemmelsen, at Unionens medlemsstater kan indføre strengere 

beskyttelsesforanstaltninger, hvad angår forbrugeren, så længe disse er forenelige med traktaten jf. 

art. 169, nr. 4 TEUF.  Dette skyldes at EU jf. art. 2, stk. 2, litra f TEUF, har delt kompetence 

mellem Unionen og medlemsstaterne, hvad angår forbrugerbeskyttelsen. Totalharmoniserings-

direktivet jf. afsnit 2.4.1, lader det derfor være op til national ret at afgøre, beskyttelsesniveauet af 

forbrugeren i forbindelse med formidlerreglen. 

 

Den erhvervsdrivende anskues i forbrugersammenhænge altovervejende, som den stærke part fordi 

denne har stærke forhandlingsmuligheder og et højt informationsniveau i forbindelse med 

kontraktindgåelsen, mens forbrugeren er den svage part, hvorfor sidstnævnte skal sikres en 

minimums beskyttelse af dennes retsposition. 109 Beskyttelsen begrundes i den erhvervsdrivendes 

mulighed for at udnytte og eller misbruge forbrugerens svage retsposition jf. 

’forbrugerbeskyttelsesideologien’. 110  Styrkeforholdet beskrives af Møgelvang-Hansen, ved at 

illustrere aftagersidens markedsadfærd, ved fire markedsfunktionsbestemte styrkeforskelle; a) 

aftagersidens relativt lave grad af professionalisering, b) den relativt beskedne økonomiske styrke, 

c) den manglende stordriftsfordel og d) andre omkostningsfordele. Disse fire parametre, kan derfor 
                                                
104 Købeloven kan nævnes som eksempel, særligt forbrugerkøb jf. §§ 72-87. 
105 Som sidenhen blev ændret ved Amsterdam og Nice-traktaten. 
106 Herefter benævnt EU eller Unionen. 
107 Som indirekte har styrket det indre marked, som ikke behandles i afhandlingen. 
108 Lissabontraktaten, som trådte i kraft 1. december 2009 
109 Mere herom i nedenstående. 
110 Møgelvang-Hansen (2000) s. 208 og Møgelvang-Hansen (2003) s. 529 
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være med til at begrunde og retfærdiggøre beskyttelsen af en forbruger, som har ’underskud’ i de 

nævnte henseender, sammenlignet med en erhvervsdrivende. 111 

 

Beskyttelsen har i nyere tid fået øget betydning, grundet den tekniske og digitaliserede udvikling. 

På markedet udbydes flere og mere komplekse varer og tjenesteydelser, og forbrugerne skal 

forholde sig til mange informationer og mange udbydere. Dette kan virke uigennemsigtigt og 

uoverskueligt for den enkelte forbruger, mens virksomhederne vurderes at være velinformerede og 

organiseret i deres markedsadfærd. 

 

Den manglende jævnbyrdighed mellem parterne, som er det centrale i forbrugerbeskyttelses-

ideologien 112  jf. ovenstående, har gennem de forbrugerpolitiske programmer, medført meget 

tværgående forbrugerbeskyttelsesregulering 113.  Dette gælder både EU-retligt og nationalt, hvor 

en stor del af medlemsstaternes forbrugerbeskyttelsesregler, er implementeret på baggrund af EU-

direktiver, eller fastsat ved forordninger eller principper. 114  Reguleringen indeholder en lang 

række rettigheder og pligter 115, herunder; en masse informationskrav, som den erhvervsdrivende 

skal leve op til, der skal sikre at forbrugeren kender sine rettigheder, pligter, vilkår for aftalen og 

desuden kan identificere sin medkontrahent. Derudover har forbrugeren en række 

misligholdelsesbeføjelser, som denne kan gøre gældende overfor den erhvervsdrivende ved 

manglende overholdelse af aftalen. 116 

 

2.3 Hvad menes der med et højt forbrugerbeskyttelsesniveau? 

I lyset af, at der ikke foreligger nogen kvalificering og eksplicitering af forståelsen af begrebet høj 

forbrugerbeskyttelse efter hverken EU-retten, herunder Traktaten eller national ret, vurderes det i 

denne afhandling at begrebet må forstås, som en opnåelse af en minimums retsposition, set ud fra 

en forbrugers synspunkt. 

Dette vurderes blandt andet på baggrund af, at Traktaten lader det være op til de enkelte 

medlemsstater, hvorvidt de ønsker at indføre strengere regler for forbrugerbeskyttelsen end 

                                                
111 Møgelvang-Hansen (2003) s. 530 f. 
112 Ibid, s. 528 ff. 
113 Ibid, s. 209-211 
114 Andersen (2002) s. 89-91 
115 Ibid, s. 50-57 
116 Se analysen i kap. 3 vedr. misligholdelsesbeføjelser. 
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Unionen har fastsat jf. art. 169, nr. 4 TEUF.  Derudover må det vurderes, at begrebet høj 

forbrugerbeskyttelse, i øvrigt er et udtryk for Unionens ønske om et ’højere’ 

forbrugerbeskyttelsesniveau generelt indenfor Unionen. 

I afhandlingen undersøges i nedenstående analyse derfor, den minimums retsposition forbrugeren 

har (og identificeringen heraf), i forbindelse med køb af enten en flybillet eller en pakkerejse efter 

den relevante regulering, samt hvorvidt det lever op til formålet med reguleringen. 

 

2.4 Forbrugerbeskyttelse i reguleringen 

Den EU-retlige og nationale regulering introduceres yderligere i nærværende kapitel i relation til 

forbrugerbeskyttelsen, men behandles dybdegående i den juridiske analyse. 

 

2.4.1 Pakkerejsedirektivet 

Direktivet har til formål at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, skabe større gennemsigtighed 

på markedet, øge retssikkerheden og bidrage til Unionens økonomi, idet turismen spiller en 

væsentlig rolle for det indre marked jf. præambelens betragtning nr. 2 og 3, (herefter benævnt 

præambel). Særligt direktivets formål med forbrugerbeskyttelse, findes relevant for nærværende 

afhandlings problemformulering. Der refereres i afhandlingen til forbrugeren, selvom præamblens 

nr. 7, refererer til ’den rejsende’. 

 

2.4.2 Pakkerejseloven 

Loven er ifølge PRL § 1, stk. 2 forbruger-beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges ved aftale til 

skade for forbrugeren. PRL sikrer forbrugeren, som køber en pakkerejse, rettigheder på baggrund 

af implementeringen af Pakkerejsedirektivet i national ret. Derfor findes formålet med loven afledt 

i direktivets præambel betragtninger jf. ovenstående. 

 

2.4.3 Forordning 261/2004 

Forordningen gælder for både flyydelser købt alene og som en del af en pakkerejse jf. præambel nr. 

5. Denne skal sikre forbrugeren, som flypassager, en høj forbrugerbeskyttelse og styrke 

passagerernes rettigheder, herunder bl.a. i form af kompensation i forbindelse med misligholdelse 

ved; boardingafvisning, forsinkelser eller aflysninger og nedgraderinger jf. præambel nr. 1 og 4. 
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Kapitel 3 – Juridisk Analyse 

3.1 Indledende 

Formålet med nærværende kapitel er, at analysere de forskellige medkontrahenters retlige status 

ift. udgangspunktet om kontrakters relativitet 117 og mellemmandsretten. Der ses endvidere på 

forbrugerens misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med de 3 opstillede kontraktscenarier i kap. 1. 

 

3.2 Det juridiske formål og struktur 

3.2.1 Anvendelsesområde 

Til at udlede gældende ret, anvendes både national og EU-retlig regulering, idet der er tale om et 

regelfragmenteret område. 118  

 

Det nye Pakkerejsedirektiv finder anvendelse for forbrugeres køb af pakkerejser, som falder 

indenfor transportretten, mellemmandsretten og kontraktrettens område. Direktivet skal 

implementeres i dansk lovgivning inden 1. juli 2018 jf. Pakkerejsedirektivets artikel 28, nr. 2. 

Direktivet er et totalharmoniseringsdirektiv jf. art. 4, som skal bidrage til det indre markeds 

funktion og sikre opnåelsen af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau jf. direktivets artikel 1. 119 

Formålet med direktivet er jf. præambel nr. 2 og 3, at bidrage til at sikre et højt 

forbrugerbeskyttelsesniveau, skabe større gennemsigtighed på markedet, øge retssikkerheden og 

bidrage til Unionens økonomi, idet turismen spiller en væsentlig rolle for det indre marked. 

 

Pakkerejsedirektivets anvendelsesområde er blevet udvidet, idet det også omfatter ’sammensatte 

rejsearrangementer’ jf. art. 2 samt art. 3, stk. 5. 120 

Relevansen af direktivet skyldes i denne afhandling, at EU har ladet det være op til 

medlemsstaterne at afgøre formidlerens retsstilling over for forbrugeren, i forbindelse med 

pakkerejser og deres tilhørende forbrugerrettigheder. 

Afhandlingen henviser desuden til Pakkerejseloven, der finder anvendelse for danske forbrugere.  

                                                
117 Forklaring og reference følger af analysen. 
118 Beskrives i kap. 1 
119 Lex causae har stor betydning i denne sammenhæng. 
120 Se nærmere herom i scenarie 1b. 
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Loven gælder for køb af pakkerejser og indeholder bestemmelser med rettigheder og pligter for 

både den erhvervsdrivende og forbrugeren. Loven er ifølge PRL § 1, stk. 2 forbruger-

beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges ved aftale, til skade for forbrugeren. 121 

 

Det er dog vigtigt at understrege at forbrugerne ikke kan støtte ret på ovenstående direktiv, men 

derimod loven, idet direktivets bestemmelser skal implementeres i national ret. Fristen for 

implementeringen er endnu ikke overskredet jf. ovenstående, hvorfor PRL findes at være udtryk 

for gældende ret. Afhandlingen refererer dog til direktivets bestemmelser for at påpege ligheder og 

forskelle mellem gældende ret og formodninger for fremtidig gældende ret. 

 

Herudover anvendes Forordning 261/2004, som gælder for både flyrejser og pakkerejser, dog kun 

for selve flyydelsen ved sidstnævnte. 122  Formålet med forordningen er at sikre et højt 

forbrugerbeskyttelsesniveau for flypassagerer jf. forordningens præambel nr. 1. Derudover ønskes 

en grundlæggende beskyttelse for passagerer, der rammes af boardingafvisning, aflysning eller 

forsinkelse, som er til problemer eller gene jf. præambel nr. 2 og 3. Forordningen fastsætter 

minimumsrettigheder og herunder kompensation i forbindelse med misligholdelse ved a) 

boardingafvisning, b) aflysning- og c) forsinkelse af flyafgange jf. artikel 1, stk. 1, litra a-c og kan 

ikke fraviges jf. art. 15. Heraf findes særligt; aflysning og forsinkelse relevant for afhandlingens 

definition af misligholdelse i øvrigt jf. afsnit 3.2.2. 

 

Forordningen finder anvendelse for passagerer, der har flyafgang fra en lufthavn i en medlemsstat 

eller en lufthavn i et tredjeland, når bestemmelseslufthavnen er i et medlemsland, og der er tale om 

et transporterende EU-luftfartsselskab 123 jf. forordningens art. 3, stk. 1, litra a og b. Forordningen 

påvirker ikke passagerrettighederne efter det gamle pakkerejsedirektiv, jf. forordningens art. 3, stk. 

6. Uagtet, at der findes en lang række EU-retlige afgørelser, der vedrører forordningens 

anvendelsesområde, findes disse ikke at tage stilling til afhandlingens omdrejningspunkt. 

 

                                                
121 Med undtagelse af 3 bestemmelser i loven, der ikke har betydning for afhandlingen. 
122 Jf. Forordning 261/2004 præambel nr. 5 
123 Jf. forordningen anvendes ”EF-luftfartsselskab” jf. art. 2, stk. 1, litra c. Afhandlingen referer til en nugældende 
reference. 
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3.2.2 Begrebsdefinition 

En erhvervsdrivende defineres i opgaven som, enhver fysisk eller juridisk person, der handler 

som led i sit erhverv – uanset om denne handler i egenskab af at være en rejsearrangør, formidler, 

flyselskab, eller formidler af et sammensat rejsearrangement jf. direktivets art. 3, nr. 7. Derudover 

er det en betingelse at der drives økonomisk virksomhed/ aktivitet. 

 

Se forbrugerbegrebet i kap. 2.  Definitionen er en funktionel afgrænsning, som skal skelne 

mellem om der handles som privat person eller i professionel sammenhæng, i kontrast til 

definitionen af den erhvervsdrivende. Forbrugerbegrebet findes at have selvstændigt EU-retligt 

indhold, men en uddybelse heraf, findes ikke relevant i denne kontekst. 

 

En underleverandør defineres som en samarbejdspartner, der leverer elementer som indgår i 

kundens ydelse af eksempelvis en pakkerejse. 

 

Misligholdelse i øvrigt omfatter eventuel forsinkelse, aflysning, mangler eller ombooking fra den 

erhvervsdrivendes side.  

 

Misligholdelsesbeføjelser forstås i denne afhandling, som de privatretlige sanktioner forbrugeren 

har over for den erhvervsdrivende, såfremt denne ikke opfylder kontrakten, således at der 

foreligger væsentlig misligholdelse. Beføjelserne knytter sig i denne afhandling til misligholdelse i 

øvrigt, som omfatter; forsinkelse, aflysning, mangler eller ombooking jf. ovenstående def. 

 

Dealsites kan defineres som, en online platform 124, hvor erhvervsdrivende har mulighed for at få 

formidlet tilbud på varer og/eller tjenesteydelser til forbrugere via en alternativ distributionskanal. 

Deal-siderne tiltrækker forbrugere gennem attraktive tilbud og rabatter, og fremtræder efter 

mellemmandsretten som en formidlerfigur, mellem forbrugeren og leverandøren af den 

pågældende vare eller tjenesteydelse, før GoLeif-dommen 125 retligt har rykket herved. 126 Der 

opstår således i udgangspunktet et trepartsforhold, hvor leverandøren og forbrugeren har indgået et 

gyldigt formidlerforbehold, som medfører at de er hinandens direkte aftalepart. 

                                                
124 Som ikke er et fysisk medium. 
125 UfR.2016.1062 Ø 
126 Se scenarie 3a. 
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Deal-siderne synes at kunne inddeles i 3 typer af kategorier; 1) sider der formidler muligheden for 

en deal men hvor formidleren udelukkende er det kommercielle bindeled 127,  2) formidlersider 

hvor formidleren er direkte involveret og aktiv i aftaleforholdet mellem leverandøren og 

forbrugeren 128, og 3) dealsites der udelukkende formidler informationer og prissammenligninger 
129. Sidstnævnte er dog ikke central for afhandlingen. Såfremt et dealsite vurderes at have en aktiv 

rolle i aftalen mellem forbrugeren og leverandøren, kan der opstå berettet tvivl omkring, hvilken 

retlig kvalifikation dealsitet har over for forbrugeren. Derfor ligges der i afhandlingen særligt 

fokus på de tilfælde, hvor forbrugeren kontraherer med en formidler, i form af en dealsite. 

 

3.3 Indledende om tre kontraktscenarier 

I afhandlingen findes det særligt relevant at belyse problemstillingerne, der vedrører spørgsmålet 

om kontrakters relativitet 130 ift. hvilken erhvervsdrivende der kan anses for pligtsubjekt 131 over 

for forbrugeren, set i lyset af mellemmandsretten og dens retlige figurer. 

 

Jf. scenariefremstillingen i Kap. 1, synes der at være 3 kontraktscenarier med hhv.; et flyselskab, 

en rejsearrangør samt en formidler. 132 Afhandlingen ligger dog særlig vægt på de tilfælde, hvor 

forbrugeren kontraherer med en formidler. 

Afhandlingen behandler flypassagerers rettigheder i forbindelse med en erhvervsdrivendes 

‘misligholdelse i øvrigt’, hvad angår enten a) en flybillet eller b) en pakkerejse. 

 

Der antages i afhandlingen, at forbrugerens medkontrahent; flyselskabet, rejsearrangøren eller 

formidleren, er erhvervsdrivende i bredeste forstand. 133 134 

 

                                                
127 Eksempelvis kan nævnes Travelbird 
128 Eksempelvis GoLeif som formidler 
129 Eksempelvis Momondo som prisformidler 
Derudover kan nævnes en anden formidlerside; Bownty, som pr. 20.04.2017, har indgivet konkursbegæring jf. Finans. 
Simonsen, Peter (2017, 20. april). Bownty med millioner af kunder er gået konkurs. 
130 Uddybning af begrebet følger af analysen. 
131 Andersen (2002) s. 51 ff. 
132 Se afsnit 1.2 og illustration 1  
133 Sørensen (2016) s. 189-201, diskuterer forbrugerens modpart, som ikke nødvendigvis at være erhvervsdrivende, 
under kontraktindgåelse på digitale platforme. Modparten kan både anses for at være en privat person, entreprenør, 
arbejdsgiver mv. Dette ville rykke ved styrkeforholdet mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende jf. kap. 2, men 
behandles ikke yderligere. 
134 Se definition af erhvervsdrivende. 
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Nedenstående analyse vil derfor foretage en retlig klassificering af parterne, og hvem der kan 

gøres ansvarlig og hermed pligtsubjekt over for forbrugeren, ved de forskellige 

kontraheringsscenarier, illustreret ved nedenstående model 1. 

 
Illustration 1: Oversigt over de tre kontraktscenarier. Kilde: egen tilvirkning. 

3.4 Scenarie 1 – Forbrugeren kontraherer med et flyselskab, som kontraherende- og 

udførende transportør 

Et flyselskab også kaldet et transporterende luftfartsselskab 135  defineres i afhandlingen som en 

virksomhed, der flyver og transporterer passagerer 136. Der er her ikke tale om en sammensat rejse 

ved kontrahering med et flyselskab i udgangspunktet jf. scenarie 1a, men en forbrugers køb af en 

flybillet, hvor tjenesteydelsen består i, at den erhvervsdrivende skal transportere forbrugeren fra 

punkt A til B. 

 

Forordningen definerer endvidere et luftfartselskab som et selskab med en gyldig licens jf. artikel 

2, litra a. Derudover defineres et transporterende luftfartsselskab som, ”et lufttrafikforetagende, 

der udfører eller har til hensigt at udføre en flyvning i henhold til en kontrakt med en passager 

eller på vegne af en juridisk eller fysisk person, der har kontakt med denne passager.” jf. artikel 2, 

litra b. 

 

En kontraherende- og udførende transportør, er terminologi som hentes fra transportretten 137 og en 

udførende transportør vil, efter lufttransport, normalt betegnes som ’transporterende’ jf. 

                                                
135 Jf. forordningens præambel nr. 7 
136 Se afgrænsninger for passagergods.  
137 Pedersen (2008) s. 47 
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ovenstående. Der anvendes ikke ’befordring af passagerer’ 138 i afhandlingen, selvom dette begreb 

anvendes i lufttransport sammenhænge. 

 

Definitionen af en transportør er, ”den, der indgår aftale med en afsender om transport af gods.”  

Nærmere bestemt passagergods i denne afhandling. Endvidere følger det at; ”Det er uden 

betydning om den pågældende selv udfører nogen del af transporten og råder over bestemte 

transportmidler. Det er ligeledes principielt uden betydning, om den pågældende part ved 

udøvelsen af sine erhvervsaktiviteter kan karakteriseres som f.eks. fragtfører, vognmand, speditør, 

agent, … ” 139 

 

Kontraherende transportør forstås i denne sammenhæng, som den der indgås aftale med, hvorimod 

den udførende transportør forstås som den part, evt. en underleverandør, der leverer ydelserne. 

  

En illustration på kompleksiteten af disse begreber ift. parternes retsstilling findes i retspraksis jf. 

SH. 2015.H-36-14 og H-37-14 omtalt iPad-dommen 140. Afgørelserne omhandlede en tvist vedr. 

køb af 75 iPads der blev henstillet foran købers virksomhed. Her opstod spørgsmålene; om 

risikoens overgang samt leveringen af godset fra fragtførers side, ift. hvilken part i 

kontraktforholdet, der kunne anses for ansvarlig.  Descom A/S havde gennem forhandleren Humac 

A/S købt 75 iPads, der skulle leveres af PostNord Logistics A/S (som kontraherende transportør), 

med anvendelse af vognmandsfirmaet TJW Logistik A/S (som mellemkontraherende transportør), 

der anvendte Fragtmanden ApS (som udførende transportør).  Sø- og Handelsretten fandt, at 

risikoens overgang var sket jf. KBL § 10, hvorfor køberen selv bar risikoen. 141 Endvidere fandt 

retten at PostNord, som kontraherende transportør, var ansvarlig for godsets bortkomst efter 

parternes aftale jf. CMR-lovens bestemmelser. Den udførende transportør havde i øvrigt handlet 

groft uagtsomt ved henstillingen, hvorfor PostNord kunne gøre et regreskrav gældende over for 

TJW. 

                                                
138 Pedersen (2008) kap. 7 
139 Ibid, s. 49 
140 FED.2015.53 
141  Købeloven finder anvendelse, men da afhandlingen omhandler tjenesteydelser, behandles dommens relevante 
§§ikke. 
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3.4.1 I scenarie 1a kontraherer forbrugeren med flyselskabet ved køb af en flybillet. 

I de tilfælde, hvor en forbruger handler direkte med et flyselskab, f.eks. via deres hjemmeside 142, 

opstår der en aftale om køb af en tjenesteydelse (flybillet) mellem hhv. flyselskabet og 

forbrugeren. Dette indebærer, at der ikke findes nogen mellemmand i aftaleforholdet, og der 

hermed ikke foreligger noget fuldmagtsforhold, da den erhvervsdrivende selv er forbrugerens 

direkte aftalepart. 

 

Ved køb af en tjenesteydelse i form af en flybillet gælder Købelovens bestemmelser ikke jf. 

UfR.2010.332 Ø omtalt Rullegitter-dommen, som omhandlede en tvist vedr. montering af et 

rullegitter. Her opstod spørgsmålet, hvorvidt der var tale om køb af løsøre og den absolutte 

forældelsesfrist jf. KBL § 54, eller om der var tale om køb af en tjenesteydelse og forældelse jf. 

FÆL § 1 143 jf. nugældende FÆL § 3 stk. 1 og 2. 144 Landsretten kom frem til, at aftalen skulle 

behandles som en helhed og den væsentligste del af ydelsen var montering og sikring af 

ejendommen med rullegitret, hvorfor der var tale om køb af en tjenesteydelse. Dommen statuerer 

hermed at tjenesteydelser falder uden for Købelovens anvendelsesområde. 

 

Derfor må flypassagerens rettigheder ift. misligholdelse af aftalen i øvrigt, findes i Forordningen, 

der vedrører kompensation i forbindelse med misligholdelse ved boardingafvisning, forsinkelser 

eller aflysninger. 145 

 

Forbrugeren har efter forordningen flere misligholdelsesbeføjelser, såfremt aftalen ikke opfyldes 

ved aflysning, forsinkelse eller (ombooking). Forordningens art. 5 omhandler aflysning af 

flyafgangen, art. 6. regulerer forsinkelser, art. 7-9 fastsætter reglerne for kompensation, refusion 

eller omlægning af rejsen samt forplejning og indkvartering, mens art. 10 omhandler opgradering 

og nedgradering. 

 

                                                
142 Eksempelvis kan nævnes SAS 
143 Jf. lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer, hvor forældelsesfristen dengang var 5 år jf. 
§ 1, og fristen først regnes fra den tid, hvor køber får kendskab til de mangler der foreligger jf. FÆL § 3 jf. 
nugældende FÆL § 3, stk. 2. Forældelsesfristen var hermed ikke overskredet. 
144  Den absolutte reklamationsfrist findes hverken i direktivet eller forordningen, hvorfor misligholdelse ift. 
tjenesteydelser, må ses i lyset af retsfortabende passivitet eller nugældende FÆL § 3, stk. 1. (Passivitet har dog 
sjældent betydning i praksis i forbrugerforhold.) 
145 Se indledende beskrivelse af formålet med forordningen. 
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Ved en kommerciel 146 aflysning af flyafgangen, tilbydes forbrugeren for det første, bistand af det 

transporterende luftfartsselskab efter forordningens art. 5, stk. 1, litra a jf. artikel 8, hvorfor der 

kan kræves enten refusion af den fulde købspris (hæve købet) samt en returflyvning jf. art. 8, stk. 

1, litra a, eller en omlægning af rejsen (ombooking) jf. art. 8, stk. 1, litra b og c. 

Såfremt en flyafgang aflyses og forbrugeren benytter sig af ombooking, medfører dette 

retsfortabende virkning ift. at kræve refusion 147, idet ombooking er en fastholdelse af aftalen, 

svarende til naturalopfyldelse, hvorimod refusionen er erstatning op til den negative 

kontraktinteresse. Forbrugeren fragtes i øvrigt tilbage, hvorfor denne stilles som om aftalen ikke 

var indgået. 

For det andet, tilbydes den rejsende bistand i form af forplejning og indkvartering efter 

forordningens art. 5, stk. 1, litra b jf. artikel 9. Dette omfatter måltider, hotelophold og transport jf. 

art. 9, stk. 1, litra a-c, når rejsens afgangstidspunkt er dagen efter. For det tredje, kan forbrugeren 

slutteligt have ret til kompensation fra luftfartsselskabet jf. art. 5, stk. 1, litra c, jf. art. 7., 

medmindre der foreligger ’usædvanlige omstændigheder’, altså force majeure 148 jf. art. 5, stk. 3 
149.  

 

Ved forsinkelse af flyafgangen, kan forbrugeren endvidere påberåbe sig visse beføjelser efter 

forordningens art. 6. Forsinkelsens længde og rejsens distance i km afgør kompensationsniveauet 

der følger af forordningens art. 7. 150 

Ved minimum to timers forsinkelse jf. art. 6, stk. 1, litra a, har forbrugeren krav på 250 EUR jf. 

art. 7, stk. 1, litra a. Ved over tre timers forsinkelse jf. art. 6, stk. 1, litra b, har forbrugeren krav på 

400 EUR jf. art. 7, stk. 1, litra b. 151 Derudover gælder der for fire timers forsinkelse eller mere, at 

forbrugeren har krav på 600 EUR efter art. 7, stk. 1, litra c. 152 

Yderligere skal luftfartsselskabet, ved forsinkelse, tilbyde passagererne måltider (forplejning) og 

telefonopringninger jf. art. 6, stk. 1, litra i og art. 9, stk. 1 og 2. Dog medmindre denne forplejning 

vil medføre yderligere forsinkelse jf. forordningens præambel nr. 18. Endvidere skal 

luftfartsselskabet ved forsinkelse, når det nye afrejsetidspunkt senest kan forventes dagen efter det 
                                                
146 Kommercielle aflysninger jf. U.2012B.80 
147 Hæve købet. 
148 En ikke-kommerciel aflysning jf. U.2012B.80 
149 Tekniske fejl er ikke omfattet af begrebet jf. de forenede sager C-402/07 og C-432/07 jf. C-549/07. 
150 Se mere om kompensation senere i kap. 3. 
151 Ved 3 timers forsinkelse, vil forbrugeren lide samme tidstab for flypassagerer hvis fly aflyses jf. U.2012B.80 
152 Statueret i EU-retspraksis ved de forenede sager C-402/07 og C-432/07, Sturgeon-sagen, der giver forsinkede 
passagerer retten til at påberåbe sig kompensation ved forsinkelse sidestillet med passagerer på aflyste flyvninger. 
Tilsvarende resultat findes i Byretsafgørelsen fra Aalborg; BS 5-1692/2010, af 1. juli 2011. 
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oprindelige, tilbyde bistand i form af hotelophold og transport til lufthavnen jf. art. 6, stk. 1, litra ii 

og art. 9, stk. 1, litra b. 

Slutteligt skal luftfartsselskabet ved forsinkelse i de tilfælde, hvor forsinkelsen udgøre mindst fem 

timer, yde bistand i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra iii jf. art. 8, stk. 1, litra a, hvilket 

medfører at forbrugeren kan hæve købet og i øvrigt kræve en returflyvning til vedkommendes 

første afgangssted. 

 

Der gælder dog, at det transporterende luftfartsselskab kan nedsætte kompensationen såfremt 

rejsen omlægges for forbrugeren således, at det oprindelige ankomsttidspunkt overholdes, hvorfor 

kompensationen ville kunne nedsættes med op til 50% jf. art. 7, stk. 2. Det må dog antages, at 

denne bestemmelse sjældent vil gøres gældende i praksis. Dette skyldes at en forsinkelse oftest vil 

medføre et senere ankomsttidspunkt, medmindre der er tale om en rejse med mellemlandinger, 

hvoraf der kan indhentes tid fra den oprindelige mellemlandings længde. 

 

Ved boardingafvisning mod passagerens vilje, som skyldes kommerciel overbooking af flyet jf. 

forordningens art. 4, stk. 3, skal det transporterende luftfartsselskab øjeblikkeligt yde passageren 

kompensation og bistand efter forordningens art. 7-9, der varierer efter flyvningens længde. I 

tillæg skal luftfartsselskabet sikre forbrugeren en alternativ befordringsmulighed. Nærmere 

bestemmelser og betingelser for kompensation og bistand følger af ovenstående afsnit. 

 

Luftfartsselskabet kan i øvrigt misligholde aftalen med forbrugeren, såfremt passagerens billet 

nedgraderes ift. det aftalte jf. art. 10, stk. 2. I sådanne tilfælde vil forbrugeren have beføjelser for 

faktiske mangler efter forordningens art. 10 om opgradering og nedgradering. Afhængigt af rejsens 

distance udbetales forskellige kompensationsbeløb, hhv. 30%, 50% eller 75% af billetprisen jf. art. 

10, stk. 2, litra a-c. Såfremt passageren modsætningsvis opgraderes, til en højere klasse end den 

billet der var købt, kan luftfartsselskabet ikke kræve ekstra betaling herfor jf. art. 10, stk. 1. 

 

Forbrugerens ret til kompensation 153  ved aflysning, forsinkelse, boardingafvisning og 

nedgradering efter forordningen, skal desuden sammenholdes med Kommissionens nyligt 

udkomne fortolkningsvejledning 2016/C 214/04 af 15. juni 2016, til Forordning 261/2004 afsnit 

                                                
153 Retspraksis er uklar ift. reglerne efter forordningens art. 7, hvorfor der opstår tvivl om fortolkningen heraf. Se 
tidligere henvisninger til EU-retspraksis og fortolkningsvejledningen af nedenstående. 
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4.4. 154  Denne præciserer særligt; forordningens anvendelsesområde, kompensationsregler samt 

forståelsen af usædvanlige omstændigheder, idet retspraksis ikke har været entydig i fortolkningen 

af disse. Afhandlingen foretager dog ikke en yderligere behandling heraf, dog anskues en 

reformeringsbetragtning af forordningen i fodnoten. 155 

 

Det vurderes herefter, at misligholdelsesbeføjelserne lever op til formålet med forordningen. 

Formålet følger af præambel nr. 1 og 4, der skal sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, ved 

forsinkelse, aflysning eller nedgradering, hvor forbrugeren kan gøre følgende beføjelser gældende; 

hæve købet og få en returflyvning, kræve ombooking af rejsen, fastholde aftalen 156, modtage 

kompensation og kræve erstatning.  157 

 

Der kan derfor ud fra ovenstående sluttes, at der indenfor transportretten gælder, at der i scenarie 

1a vil være sammenfald mellem den kontraherende- og den udførende transportør. Dette skyldes at 

forbrugeren kontraherer med flyselskabet, og det er flyselskabet som udførende transportør, der 

opererer og udfører flyvningen. Der opstår derfor ikke tvivl om, hvem der er pligtsubjekt i denne 

sammenhæng. Dette findes i overensstemmelse med, at der har ikke været rejst spørgsmål om 

flyselskabets retsstilling i retspraksis efter forordningen. 

 

Scenarie 1a er derfor ikke omfattet af mellemmandsretten og fuldmagtslæren, idet der kun er 2 

kontraherende parter i aftaleforholdet; nemlig flyselskabet som erhvervsdrivende og forbrugeren 

som flypassager. Derfor bliver flyselskabet alene ansvarlig og hermed pligtsubjekt, ved 

misligholdelse af aftalen over for forbrugeren, ved forsinkelse, aflysning, nedgradering eller 

boardingafvisning mod passagerens vilje, efter forordningens regler. 

                                                
154  Kommissionens fortolkningsvejledning 2016/C 214/04 af 15.juni 2016, til Europa-Parlamentet og Rådets 
Forordning 261/2004, jf. også Check-in.dk. Christensen, Ole K. (2016, 21. juni). Ny vejledning for EU-
passagerforordning 
155  Forordning 261/2004 er endnu ikke blevet reformeret grundet en konflikt mellem Spanien og England vedr. 
Gibraltar jf.  Check-in.dk. Christensen, Ole K. (2016, 21. juni). Ny vejledning for EU-passagerforordning. Dog 
anskues det at Brexit måske vil ændre herpå, når England i nærmeste fremtid forventes at melde sig ud af EU, idet 
reformeringen kræver alle medlemslandenes tilslutning. 
156 Naturalopfyldelse. 
157 Se scenarie 1b for mere om misligholdelsesbeføjelser efter baggrundsretten. 
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3.4.2 I scenarie 1b kontraherer forbrugeren med flyselskabet ved køb af en pakkerejse. 

Når forbrugeren handler med et flyselskab i forbindelse med køb af en pakkerejse, gælder der for 

flyrejsen, at denne er indgået mellem flyselskabet og forbrugeren 158. Hvad angår pakkerejsens 2. 

element, eksempelvis hotel, transport mv., kan der dog i den forbindelse opstå et trepartsforhold i 

kontraktforholdet. 

Dette skyldes jf. definitionen af et flyselskab, at et flyselskab som erhvervsdrivende i 

rejsebranchen, kun sælger flybilletter og øvrige ydelser, falder uden for deres umiddelbare 

forretningsområde. Derfor opstår der ved køb af pakkerejsen, et køb af flybilletten hos flyselskabet, 

eksempelvis SAS på www.sas.dk, og herefter en viderestilling til en underleverandør i branchen, 

som tilbyder pakkerejsens yderligere element(er); hotel, transport mv. 159 I dette tilfælde ville en 

forbruger på SAS hjemmeside blive viderestillet til en ny hjemmeside, https://hotels.flysas.com, 

hvor der af head’eren fremgår følgende tekst; “drevet af hotels.com” jf. bilag 1. Betydningen heraf 

ift. mellemmandsretten, følger af nedenstående. 

 

Indenfor obligationsretten og formueretten følger en grundsætning om kontrakters relativitet 160, 

der betyder at en aftale i udgangspunktet kun har retsvirkning for dens parter.161 Det kræver 

således særlig hjemmel, såfremt tredjemand forpligtes af aftaleforholdet, fordi udgangspunktet er 

at en aftale mellem to parter ikke kan forpligte en tredjepart og dennes handlinger ikke kan 

misligholde aftalen. 162  Efter princippet betyder dette, at flyselskabet i udgangspunktet er 

pligtsubjekt over for forbrugeren, medmindre andet følger af lex specialis. 

 

Litteraturen om mellemmandsretten inddeler de forskellige typer af mellemmænd i følgende 

kategorier; a) Fuldmægtige, b) kommissionærer, c) handelsagenter, d) handelsrejsende, e) 

mæglere, f) formidlere, g) bude, h) stråmænd. 163  De førstnævnte mellemmandstyper er afgørende 

for selve aftaledannelsen, hvorimod at et bud eksempelvis, kun spiller en vigtig rolle hvad angår 

den transportfunktion der skal udføres. 

 

                                                
158 Ligesom retstillingen i scenarie 1a. 
159 Se definition af underleverandør. 
160 Ulfbeck (2000) s. 31 og 39 ff. – Se desuden generelt en grundig diskussion af princippet jf. Ulfbeck. 
161 Andersen & Lookofsky (2015) s. 426. 
162 Ibid, s. 434. 
163 Lando, Thuesen, Tvarnø og Østergaard (2006) s. 263 ff. 
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I scenarie 1b, opstår der et trepartsforhold, hvor flyselskabet viderestiller forbrugeren til deres 

samarbejdspartner af den anden del af rejseydelsen (hotellet, i eksemplet med SAS). For 

flybilletten, findes flyselskabet alene ansvarlig over for forbrugeren, ligesom scenarie 1a illustrerer. 

Hvad angår hotellet, kan flyselskabet enten blive rejsearrangør efter Pakkerejseloven og -

direktivets definition, ellers bliver denne formidler efter mellemmandsrettens oprindelige 

formidlerfigur, af underleverandørens ydelse over for forbrugeren. Derfor må det diskuteres, 

hvilken retlig kvalifikation flyselskabet har, hvad angår den anden ydelse. 

I tilfælde, hvor der kun er tale om en hotelreservation med afbestillingsret, hvor forbrugeren ikke 

betaler for ydelsen før ankomst, taler dette for, at flyselskabet udelukkende er formidler af 

underleverandørens hotelydelse. Derfor skal hotellet gøres ansvarlig for forbrugerens krav. 

Omvendt vil øjeblikkelig betaling af fly- og hotelydelsen online på eks. SAS hjemmeside, tale for 

at flyselskabet bliver rejsearrangør, idet en samlet betaling, vil give forbrugeren det indtryk at der 

kontraheres med flyselskabet. Derimod kan en betaling af ydelserne, på de erhvervsdrivendes hhv. 

hjemmesider tale for, at forbrugeren indgår i et trepartsforhold og der eventuelt vil være 2 

kontrahenter. 

 

Det nye Pakkerejsedirektivs anvendelsesområde er blevet udvidet til også at omfatte sammensatte 

rejsearrangementer. Et sammensat rejsearrangement skal jf. definitionen i direktivets art. 3, stk. 5, 

bestå af mindst to forskellige typer af rejseydelser som købes, med henblik på at finde sted på 

samme ferie eller rejse, uden at det kommer til at udgøre en pakkerejse jf. definitionen heraf. 164 

Dette fører til, at der indgås to særskilte aftaler med de erhvervsdrivende, hhv. flyselskabet og 

hotellet, hvor sidstnævnte er underleverandør af hotelydelsen. Da der ofte er tale om 

hotelreservationer med afbestillingsret ved aftaleindgåelsen og ikke køb, og flyselskabet ikke 

udbyder hotelydelser i eget navn, kan dette scenarie anses som værende et sammensat 

rejsearrangement. 

Når der er tale om et sammensat rejsearrangement efter det nye direktiv, kan flyselskabet anses 

som værende formidler af ydelsen, så længe denne rejseydelse er bestilt fra en anden 

erhvervsdrivende, senest 24 timer efter bekræftelsen på den første rejseydelse er modtaget jf. art. 

3, stk. 5, litra b. 

 

                                                
164 En pakkerejse skal jf. PRL § 2, stk. 1 bestå af minimum to elementer, hvorfor der ved en pakkerejse i dette scenarie 
eksempelvis forstås en kombination af fly og hotel. 
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Ifølge forordningen kan et flyselskab som erhvervsdrivende, ikke blive rejsearrangør jf. art. 2, stk. 

1, litra d, der definerer en rejsearrangør, som en ”rejsearrangør … dog ikke luftfartsselskaber” jf. 

det gamle pakkerejsedirektivs definition af en rejsearrangør jf. art. 2, nr. 2. 165  Derfor bliver 

flyselskabet jf. ovenstående definitioner forbrugerens direkte aftalepart for flybilletten i forholdet, 

og formidler af de ydelser som et flyselskab ikke selv kan levere. Der opstår således en 

dobbeltrolle for flyselskabet. Flyselskabet er pligtsubjekt over for forbrugeren ift. flybilletten og 

endvidere formidler af hotelydelsen, som denne ikke bliver ansvarlig for. Hermed kan forbrugeren 

gøre sine beføjelser gældende over for 2 erhvervsdrivende, hhv. flyselskabet og underleverandøren 

af hotellet. 

Hvad angår forbrugerens misligholdelsesbeføjelser kan flyselskabet og forbrugeren, ligesom i 

scenarie 1a støtte ret på forordningens regler, hvorfor flyselskabet skal yde kunderne bistand, 

ombooking, forplejning og/ eller erstatning ved forsinkelse eller aflysningen af flyvningen i 

forbindelse med en pakkerejse jf. beskrivelse i scenarie 1a. Særligt for scenarie 1b er dog, at 

forbrugeren i øvrigt og primært opnår rettigheder gennem den særlige lex specialis for pakkerejser, 

nemlig Pakkerejseloven, jf. også det nye pakkerejsedirektiv, som i 2018 skal implementeres i 

dansk ret. Underleverandøren af hotelydelsen har derfor tilsvarende forpligtelser efter denne lov, 

men forbrugeren kan ikke gøre krav gældende for flyydelsen iht. direktivet jf. forordning 

præambel nr. 5. 166 

Jf. ovenstående afsnit om direktivets udvidede anvendelsesområde ift. sammensatte 

rejsearrangementer, vurderes det at PRL netop vil finde anvendelse på scenarie 1b, når direktivets 

bestemmelser implementeres i national lovgivning.  Derfor bliver underleverandøren pligtsubjekt 

over for forbrugeren, hvad angår pakkerejsens anden ydelse, hvorimod flyselskabet fortsat vil 

blive ansvarlig efter forordningens bestemmelser, der angår transportydelsen. 

 

Efter pakkerejseloven har forbrugeren flere misligholdelsesbeføjelser når aftalen ikke opfyldes, 

forsinkes eller ombookes. PRL er opdelt i arrangørens misligholdelse inden rejsens påbegyndelse 

(PRL kap. 5), og efter rejsens påbegyndelse (PRL kap. 6). Direktivet er dog ikke opdelt på 

tilsvarende vis. 

Såfremt der foreligger omstændigheder, der gør, at en pakkerejse ikke kan opfyldes som aftalt, 

forinden afrejsetidspunktet, uden væsentlige ændringer, har arrangøren en underretningspligt 167 

                                                
165 Se definitionen af en rejsearrangør i scenarie 2. 
166 Se præcisering i nedenstående, om reguleringens materielle anvendelsesområde. 
167 Oplysningspligten. 
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ifølge PRL § 15, stk. 1 og 2, tilsvarende direktivets art. 11, stk. 2 og 3.  Ligeledes har forbrugeren 

en reklamationspligt inden rimelig tid, hvis denne vil gøre sine beføjelser gældende efter PRL § 

15, stk. 3, tilsvarende i direktivets art. 11, stk. 3, litra b og c. 

  

Ved aflysning af pakkerejsen eller ved væsentlig misligholdelse fra arrangørens side, har 

forbrugeren ret til at hæve købet jf. PRL § 16, stk. 1, nr. 1, tilsvarende direktivets art. 11, stk. 2 og 

det afgøres efter PRL § 17 og der tillige skal betales erstatning for lidte tab ifm. aflysningen jf. art. 

11, stk. 5. Alternativt kan forbrugeren deltage i en anden pakkerejse 168, jf. PRL § 16, stk. 1, nr. 2, 

tilsvarende art. 11, stk. 2 sidste led. Bestemmelsen indeholder dog et forbehold, at såfremt den nye 

rejse er af højere eller lavere værdi end den oprindelige, udjævnes forskellene jf. PRL § 16, stk. 2. 

Derudover følger det af PRL § 17, stk. 1., tilsvarende direktivets art. 14, stk. 2, at forbrugeren kan 

kræve fuld refusion for alle betalinger og hermed erstatning, såfremt der kan godtgøres at der er 

lidt et tab, som følge af at pakkerejsen aflyses, eller de aftalte vilkår ikke kan opfyldes. 

Dog gælder der undtagelser til erstatningsbeføjelsen jf. PRL § 17, stk. 1, nr. 1-4, og direktivets art. 

12, stk. 3, litra a og b der omfatter; krav om minimumstilmeldte, kundens egne forhold og force 

majeure lign. forhold, som kan undtage arrangøren fra erstatningspligt. Egen skyld er dog ikke 

nævnt som en ansvarsfrihedsgrund, idet det er udvalgets opfattelse at det følger af de almindelige 

regler jf. Betænkning 1992 nr. 1240 om pakkerejser. 169 

 

Ved misligholdelse fra arrangørens side efter pakkerejsens påbegyndelse, og såfremt pakkerejsen 

findes mangelfuld, har forbrugeren ret til både; afhjælpning, krav på forholdsmæssigt afslag, hæve 

købet og erstatning efter PRL kap. 6 §§ 18-27. Forbrugeren skal dog reklamere for at gøre sine 

beføjelser gældende over for rejsearrangøren jf. PRL § 26 og direktivets art. 13, stk. 2. 170 

Forbrugeren kan kræve afhjælpning, såfremt pakkerejsen lider af en mangel, medmindre det er til 

væsentlig ulempe eller vil påføre uforholdsmæssige omkostninger jf. PRL § 18, tilsvarende 

direktivets art. 13, stk. 3, litra a og b. Hvis arrangøren afhjælper manglen, kan forbrugeren ikke 

kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve købet jf. PRL § 21. Såfremt afhjælpning ikke kan kræves 

jf. ovenstående bestemmelser, eller afhjælpning ikke sker inden rimelig tid, kan forbrugeren kræve 

forholdsmæssigt afslag jf. PRL § 19, jf. direktivets art. 13, stk. 3, efter art. 14.  Derudover kan 

forbrugeren hæve købet jf. § 19 efter § 20, samt direktivets art. 13, stk. 6. 

                                                
168Hvad der defineres som en ombooking i denne afhandling.  
169 S. 45, og mere herom i nedenstående. 
170 Dog med undtagelsen i § 27. 
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Når pakkerejsen findes at være mangelfuld og en betydelig del af ydelserne i pakkerejsen ikke kan 

leveres, har forbrugeren ret til at hæve købet efter PRL § 20, hvorfor arrangøren skal tilbagebetale 

samtlige beløb iht. aftalen og transportere forbrugeren tilbage til afrejsestedet. Direktivet 

indeholder dog ikke bestemmelser om ophævelse af aftalen efter pakkerejsens påbegyndelse, 

hvorfor reglerne kun er nationalt forankret jf. Justitsministerens lovforslag om pakkerejser af 28. 

april 1993. 171 

Såfremt forbrugeren lider et tab, som følge af den mangelfulde pakkerejse, kan denne kræve 

erstatning efter PRL § 22, tilsvarende direktivets art. 14, stk. 1, medmindre manglen skyldes 

forhold jf. undtagelserne i PRL § 17, nr. 1-4 og art. 14, stk. 3, litra a-c. 

Arrangøren er underlagt et ansvar for personskade og tingsskade jf. PRL § 23 og art. 14, stk. 2, der 

medfører erstatningspligt.  Endvidere, har arrangøren en generel afhjælpningspligt ved klager fra 

forbrugeren efter PRL § 25 og direktivets art. 16. Afhjælpningsbeføjelsen som 

loyalitetsforpligtelse, findes at være en kodificering af national rets obligationsretlige 

grundsætning jf. §§ 18 og 25.  172 

 

Forbrugeren var, efter national ret stillet bedre end direktivets gamle regler forudsætter, da 

forbrugeren efter PRL § 9 har en generel afbestillingsret. Denne rettighed følger dog af det nye 

direktivs art. 12, stk. 1, 2 og 5, hvor sidstnævnte sikrer en minimumsfortrydelsesret på 14 dage, 

ved aftaler indgået uden fast forretningssted. 173 

 

Forsinkelse vurderes ikke at være omfattet af mangelsbegrebet på pakkerejseområdet jf. 

Betænkning 1992 nr. 1240 om pakkerejser 174, der redegør for begrebet, hvor mangler blandt andet 

kan bestå i udrikkeligt vand, uregelmæssig vandforsyning og problemer med elektriciteten ift. 

elevatoren på hotellet. Pakkerejseloven og –direktivets materielle anvendelsesområde, vedrører 

primært faktiske mangler ved pakkerejsen, hvorimod forordningen anvendes i forbindelse med 

forsinkelse og aflysning af flyrejsen. Derfor anses forsinkelse ikke for omfattet jf. ovenstående. 

Forbrugerens beføjelser, hvad angår forsinkelse af flyet, må derfor findes i Forordningen, uddybet 

i scenarie 1a, vedr. forordningens art. 6 jf. art. 8 og 9. 

 

                                                
171 Lovforslagets s. 13. 
172 Andersen & Lookofsky (2015) s. 292 f. 
173 Som internetkøb af en pakkerejse vil være, såfremt der antages at der er tale om fjernsalg. 
174 s. 44-46 
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Forordningen gælder, hvad angår flyrejsens del af pakkerejsen. Det skal dog påpeges, at 

passagerrettighederne i Pakkerejsedirektivet 175  (og herunder PRL) ikke bliver påvirket af 

forordningen. Denne forordning gælder også for flyvninger, der indgår i en pakkerejse jf. 

præambel nr. 5. Forordningen finder dog ikke anvendelse, hvis en pakkerejse bliver aflyst af andre 

årsager end flyafgangen, jf. forordningens art. 3, stk. 6, sidste pkt. samt præambel nr. 16. Dette 

kunne eks. være væsentlige mangler efter PRL. 

Jf. fortolkningsvejledning til forordning 261/2004 af 15. juni 2016, følger det af afsnit 2.2.6 at; 

”Rejsende har således i princippet rettigheder over for både arrangøren af pakkerejsen i henhold 

til direktivet om pakkerejser og det transporterende luftfartsselskab i henhold til forordningen. I 

henhold til artikel 14, stk. 5, i direktiv (EU) 2015/2302 om pakkerejser og sammensatte 

rejsearrangementer, som finder fuld anvendelse fra den 1. juli 2018, er en ret til kompensation 

eller prisnedsættelse i henhold til dette direktiv uden virkning for rejsendes rettigheder i henhold 

til forordningen. Det bestemmes dog, at erstatning eller prisnedsættelse, der gives i henhold til 

dette direktiv og forordninger om passagerrettigheder, skal fratrækkes hinanden med henblik på at 

undgå̊ overkompensation.”  176 

Hverken forordningen eller direktivet tager dog stilling til, hvorvidt arrangøren eller det 

transporterende luftfartsselskab skal bære de overlappende forpligtelser. Derfor vil det ifølge 

vejledningen, afhænge af de kontraktretlige bestemmelser mellem arrangører og luftfartsselskaber 

samt gældende national ret. Sådanne aftaler må dog ikke forringe forbrugerens rettigheder, ift. at 

gøre ovenstående krav gældeende. 

 

Efter baggrundsretten og de obligationsretlige grundsætninger har en forbruger altid mulighed for 

at påberåbe sig følgende misligholdelsesbeføjelser, uafhængigt af hvilken kontrakttype der er tale 

om. Forbrugeren kan; 1) hæve købet, såfremt misligholdelsen er væsentligt, eller 2) kræve 

naturalopfyldelse på baggrund af at der er indgået en bindende aftale, pacta sunt servanda 177, der 

betyder at ydelsen i udgangspunktet skal præsteres, eller 3) få forholdsmæssigt afslag ved faktiske 

mangler ift. den værdiforringelse der er sket, på baggrund af genopretningssynspunktet. 178 

Derudover vil der altid være mulighed for at 4) kræve erstatning i kontrakt, såfremt de 5 

kumulative betingelser er opfyldt; 1) økonomisk tab, 2) ansvarsgrundlag, 3) kausalitet, 4) 

                                                
175 Direktiv 90/314/EØF 
176 Vejledningens afsnit 2.2.6. 
177 Tvarnø & Nielsen (2014) s. 404. Princippet om, at aftaler skal holdes, som findes i AFTL § 1. 
178 Andersen & Lookofsky (2015) s. 289-302 og s. 315. 
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adækvans og 5) minus egen skyld 179. 180 Egen skyld i denne sammenhæng, vurderes eksempelvis 

at være, ikke at møde op til tiden i lufthavnen jf. forordningens regler herom. 

 

Omlevering og afhjælpning 181  er derimod beføjelser der falder ind under kategorien 

specialitetsgrundsætninger, hvorfor disse skal følge af selve kontrakten eller lex specialis, såfremt 

disse skal kunne påberåbes. 182 Under tidligere antagelse om, at omlevering er ombooking i denne 

sammenhæng, følger begge beføjelser af lex specialis, jf. ovenstående beskrivelse. 

 

Der må derfor på baggrund af ovenstående beskrivelse af baggrundsretten vurderes, at direktivet 

og loven lever op til formålet hermed, fordi forbrugeren tilsikres sine misligholdelsesbeføjelser 

gennem lex specialis. Formålet med direktivet, efter præambel nr. 3, er netop at sikre et højt 

forbrugerbeskyttelsesniveau, og herunder give forbrugeren de retlige beføjelser, som forbrugeren 

er tilsikret gennem den danske obligationsret. Forbrugeren kan efter loven og direktivet; hæve 

købet, kræve ombooking af rejsen, få forholdsmæssigt afslag, kræve afhjælpning ved mangler og 

kræve erstatning. Derudover højnes forbrugerbeskyttelsen ved indførelsen af forbrugerens 

afbestillingsret på 14 dage, efter indgåelsen af aftalen jf. tidligere afsnit. Desuden er den 

erhvervsdrivendes kodificerede oplysningspligt et udtryk for beskyttelsen efter både direktivet, 

loven samt forordningen. Endvidere lever beføjelserne efter scenarie 1a, op til formålet med 

forordningen jf. præambel nr. 1 og 4. 

Ud fra ovenstående må det vurderes at scenarie 1b, derfor er omfattet af mellemmandsretten, fordi 

flyselskabet bliver formidler af pakkerejsens øvrige ydelser over for forbrugeren, men er 

forbrugerens direkte aftalepart hvad angår flybilletten. Flyselskabets skal derfor leve op til 

forordningens bestemmelser, mens underleverandøren af hotelydelsen er underlagt 

pakkerejselovens bestemmelser jf. ovenstående beskrivelse. 

Hermed opstår der for flyselskabet en dobbeltrolle, idet den erhvervsdrivende både skal være 

pligtsubjekt for transportydelsen og formidler af hotelydelsen, som underleverandøren bliver 

pligtsubjekt for.  Forbrugeren findes således at have to pligtsubjekter, som denne kan stille sine 

krav over for. 

                                                
179 Egen skyld følger i øvrigt af den alm. obligationsret. 
180 Eyben & Isager (2015) s. 25-28, kap. 12 samt kap. 15. 
181 Andersen & Lookofsky (2015) s. 289 ff. 
182 Disse to beføjelser er velkendte fra eks. købelovens §§ 43 og 49. og for forbrugerkøb § 78, stk. 1, nr. 1 og 2.  
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3.5 Scenarie 2 – Forbrugeren kontraherer med en rejsearrangør 

En rejsearrangør også kaldet et rejseselskab, defineres i Pakkerejselovens § 3, stk. 1 “som 

arrangør anses enhver, der tilrettelægger pakkerejser og udbyder eller sælger disse direkte eller 

gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvist.” 

 

Det nye Pakkerejsedirektiv udvider definitionen af en rejsearrangør som; “en erhvervsdrivende, 

der sammensætter og sælger pakkerejser eller udbyder dem til salg enten direkte eller gennem en 

anden erhvervsdrivende eller sammen med en anden erhvervsdrivende, eller den erhvervsdrivende, 

der videregiver den rejsendes oplysninger til en anden erhvervsdrivende i henhold til nr. 2, litra b, 

nr. v.” jf. artikel 3, nr. 8. En erhvervsdrivende forstås i denne sammenhæng, som rejsearrangør 

eller formidler. 

Dette skyldes at måden, der kontraheres på indenfor rejsebranchen, er blevet mere kompleks og 

anvendelsen af mellemmænd, og herunder formidlere i kontraktforholdet, findes mere naturligt 

anvendt. 

Luftfartsselskaber er derfor ikke omfattet af denne definition jf. forordningens artikel 2, litra d. 183 

Rejsearrangør begrebet synes at have et selvstændigt EU-retligt indhold jf. direktivets definition, 

modsætningsvis formidler begrebet 184 

 

Anvendelsen af en rejsearrangør, er en meget velkendt kontraheringsform inden for 

charterrejsebranchen, hvor dette har været den primære måde at købe rejser på i mange år. Hvert år 

køber knapt 1 mio. forbrugere rejser, og udrejser fra Danmark gennem en rejsearrangør. 185 I nyere 

tid, er det endvidere blevet mere normalt at købe (pakke)rejser også i turistbranchen, hvor salg 

gennem en formidler, som mellemmand, i højere grad bliver anvendt. 186 

En rejsearrangørs primære forretningsområde er, jf. også definitionerne i ovenstående, at 

organisere og sælge pakkerejser og øvrige ydelser i forbindelse med rejsen og agerer som en 

distributionskanal. Derfor antages det, at arrangøren i udgangspunktet ikke er udførende 

transportør, idet de fleste rejsearrangører i branchen anvender underleverandører til at udføre de 

ydelser som pakkerejsen indeholder. Rejsearrangøren bliver derfor forbrugerens kontraherende 

                                                
183 Se scenarie 1a og b om et flyselskab som kontrahent. 
184 Østergaard & Nielsen (2016), formodes s. 176, tilsvarende Karnovs udskrift, s. 6-7 
185 Rejsearrangører i Danmark (2016). Statistikken gælder for Rejsearrangører i Danmark, der til sammen står for 
85% af samtlige solgte charterrejser med fly ud af Danmark. 
186 Se mere herom i scenarie 3. 
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transportør. Kun i de særlige tilfælde, hvor en rejsearrangør eksempelvis selv ejer de busser, som 

forbrugerene transporteres med, eller leverer andre guideydelser, som er en del af arrangørens 

primære ydelser, bliver arrangøren udførende transportør og de facto realdebitor. 

 
3.5.1 I Scenarie 2a kontraherer forbrugeren med rejsearrangøren ved køb af en flybillet. 

I de særlige tilfælde, hvor forbrugeren kontraherer med en rejsearrangør, i forbindelse med køb af 

en flybillet alene, opstår der et kontraktforhold mellem forbrugeren og rejsearrangøren, som 

kontraherende transportør. 

Forbrugeren antages at kunne handle med de tre kontrahenter jf. scenariefremstillingen, dog kan 

en rejsearrangør imødekomme forbrugerens særlige krav, såfremt bookingen er kompliceret ift. 

mellemlandinger og lign. og yde rådgivning, hvorfor serviceydelsen udvides. Førhen var denne 

form for kontrahering ikke mulig, da køb af rejseydelser hos en rejsearrangør krævede at 

forbrugeren købte en pakkerejse, -ferie, eller –tur.  

 

Der må ved forbrugerens kontrahering med en rejsearrangør, foretages en retlig kvalifikation af 

rejsearrangøren ift. at fastlægge, hvorvidt denne bliver ansvarlig og hvem rejsearrangøren minder 

mest om, uden for rejsebranchen ift. mellemmandsretten; 

 

En rejsearrangør må efter ovenstående definitioner, siges at handle i eget navn og for egen regning, 

når denne udbyder eller sælger rejseydelser direkte til forbrugeren, eller gennem en formidler. Det 

må herefter vurderes, hvad rejsearrangøren minder mest om; 

 

Jf. ovenstående afsnit om de forskellige typer af mellemmænd i scenarie 1b, findes ingen af disse, 

både at handle i eget navn og for egen regning som rejsearrangøren gør. Derudover gælder der for 

disse mellemmænd, at genstandsfeltet for deres virksomhed kun gælder varer jf. eksempelvis HAL 

§ 2 187 , dog med undtagelse af formidleren, som både angår varer og tjenesteydelser. En 

rejsearrangør minder dog ikke om en formidler i denne. 188 En rejsearrangør kan derfor bedst 

sidestilles med den type af mellemmænd, der svarer til en forhandler. 

 

                                                
187 Iversen (2013) s. 52 
188 Se scenarie 3 og definition heraf.     
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En forhandler 189 defineres jf. litteraturen som den, der i eget navn og for egen regning og risiko, 

køber, markedsfører og videresælger leverandørens produkter, herunder varer og/ eller 

tjenesteydelser. 190  Forhandleren er derfor, ligesom rejsearrangøren selvstændigt pligtsubjekt, 

uagtet om der foreligger en fuldmagt eller ej. En forhandler kan derfor ikke siges at være en 

rejseagent, svarende til en formidler 191 , selvom en rejseagent angår spørgsmålet om 

tjenesteydelser. 

 

I den traditionelle varehandel, er det endvidere almindeligt at der gøres krav gældende over for en 

forhandler, der herefter må gøre et regreskrav gældende over for en producent. Tilsvarende gælder 

for rejser, under ovenstående antagelse om, at en rejsearrangør minder om en forhandlerfigur. 

 

Ved en forhandlerkontrakt foreligger der som hovedregel ingen fuldmagt, hvorfor der ikke er tale 

om en mellemmand i mellemmandsrettens forstand. 192 Betingelsen for at være mellemmand efter 

teorien er netop, at der foreligger en fuldmagt. 193 Jf. den juridiske litteratur kan en forhandler dog 

i visse sammenhænge, alligevel indgå i mellemmandsretten, uagtet at der ikke foreligger nogen 

fuldmagt og at denne handler i eget navn og for egen regning. 194  Denne opfattelse tiltrædes i 

afhandlingen, se særligt mere herom i scenarie 3a. 

 

Rent praktisk er det dog således, at en rejsearrangør har indgået en samarbejdsaftale eller 

underskrevet en kontrakt med en eller flere erhvervsdrivende 195  inden for rejsebranchen, og disse 

skal agere som udførende transportør af flytransporten for rejsearrangøren. 

En rejsearrangør som erhvervsdrivende vil derfor typisk, ikke selv være et transporterende 

luftfartsselskab jf. ovenstående antagelse, da deres forretningsområde er at planlægge og 

sammensætte rejsearrangementer. 196  Der skal derfor ses bort fra en underleverandør som 

kontrahent i aftaleforholdet med forbrugeren, idet en rejsearrangør netop handler i eget navn og for 

egen regning og risiko, som forhandlerfigur og hermed er forbrugerens direkte aftalepart.  

                                                
189 Der findes 3 typer af forhandlere; eneforhandlere, masseforhandlere og selektiv distribution jf. teorien, Lando, 
Thuesen, Tvarnø og Østergaard (2006) s. 262 f. 
190 Tornbo (2016) s. 44 
191 Lando, Thuesen, Tvarnø og Østergaard (2006) s. 261 ff. 
192 Andersen & Madsen (2012) s. 263 og 324 
193 Desuden har en forhandler som hovedregel ejendomsretten over ydelsen, hvorfor en fuldmagt ikke er nødvendig. 
194 Lando, Thuesen, Tvarnø og Østergaard (2006) s. 261 f. Og jf. Østergaard (2016) s. 108 
195 Også benævnt underleverandører 
196 Der er tale om en antagelse, da visse store rejsearrangører evt. også agerer som transporterende luftfartsselskab med 
egne fly. 
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Dette medfører at rejsearrangøren i udgangspunktet er pligtsubjekt, uagtet at denne ikke leverer 

ydelserne, hvorfor forbrugeren skal gøre sine krav gældende over for denne. 

 

Der er ligesom i ovenstående scenarie 1a ikke er tale om en pakkerejse, finder PRL og direktivet 

ikke anvendelse på forbrugerens køb af en flybillet hos en given rejsearrangør. Derudover gælder 

det, at en tjenesteydelse falder uden for Købelovens anvendelsesområde jf. U.2010.332 Ø. 

Derfor finder forordningen udelukkende anvendelse for køb af flybilletten, såfremt arrangøren 

misligholder aftalen. 197 

 

Forordningens præambel nr. 7, fastsætter at det transporterende luftfartsselskab, der gennemfører 

flyvningen, bliver ansvarlig og pålægges forpligtelserne efter denne forordning. Dette går i 

modsatte retning af kvalificeringen af rejsearrangøren som mellemmandsretlig figur jf. 

ovenstående. Det betyder, at flyselskabet som udførende transportør, på trods af at denne er 

underleverandør, bliver pligtsubjekt over for forbrugeren, i modsætning til princippet om 

kontrakters relativitet 198. 

  

Forordningens kvalificering af den ansvarlige står i kontrast til retspraksis, hvor iPad-dommen 199 

modsætningsvis kom frem til, at det var den kontraherende transportør der blev ansvarlig over for 

køberen. Der kunne efter dommen gøres regreskrav gældende over for den udførende transportør, 

som havde handlet groft uagtsomt. Tilsvarende vil flyselskabet, som udførende transportør, kunne 

gøre erstatningskrav gældende, eller kræve kompensation mod rejsearrangøren efter forordningens 

art. 13 og præambel nr. 8, hvis en misligholdelse eksempelvis skyldes arrangørens forhold. 

 

Når der ikke er sammenfald mellem den udførende- og den kontraherende transportør jf. 

ovenstående, kan det vurderes, at blive uigennemsigtigt for forbrugeren, hvem denne skal rette 

sine beføjelser over for i modsætning til scenarie 1a. Det vurderes herefter de facto, lettere for 

forbrugeren, at flyselskabet bliver den ansvarlige for forsinkelser eller aflysninger af deres 

flyvning efter forordningens regler, set ud fra et argument om, at de er til stede i lufthavnen. 

Beføjelserne menes dog at leve op til formålet med forordningen jf. argumenterne i scenarie 1a. 

 

                                                
197 Se scenarie 1a for beskrivelse af misligholdelsesbeføjelserne. 
198 Ulfbeck (2000) s. 31 og 39 ff. 
199 SH. 2015.H-36-14 og H-37-14 
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Der må ud fra ovenstående sluttes, at en rejsearrangør ikke er omfattet af mellemmandsretten. 

Rejsearrangøren må udenfor rejsebranchen siges, tilnærmelsesvis at minde mest om forhandleren 

ift. distribution., hvorfor der ikke foreligger nogen fuldmagt i mellemmandsretlig forstand. Derfor 

er rejsearrangøren forbrugerens direkte kontraktpart og hermed pligtsubjekt i lighed med 

forhandlerfiguren, hvad angår misligholdelse af aftalen i øvrigt.  Men lex specialis rykker herved, 

da flyselskabet som udførende transportør bliver ansvarlig efter forordningens præambel nr. 7 

samt art. 3, stk. 6, hvorfor dette ikke følger relativitetsprincippet. 

 

3.5.2 I scenarie 2b kontraherer forbrugeren med rejsearrangøren ved køb af en pakkerejse. 

Når forbrugeren køber en pakkerejse gennem en rejsearrangør, må der jf. ovenstående definition 

og kvalificering af en rejsearrangør, vurderes at rejsearrangøren må siges at minde mest om en 

forhandler efter mellemmandsretten. Rejsearrangøren er selvstændigt pligtsubjekt over for 

forbruger uagtet at underleverandører leverer rejseydelserne jf. direktivets art. 13, stk. 1, i 

overensstemmelse med princippet om kontrakters relativitet 200. 

 

Da der er tale om køb af en pakkerejse hos en rejsearrangør i dette scenarie, finder 

Pakkerejseloven anvendelse, hvorfor forbrugeren kan støtte ret på beføjelserne efter loven ift. 

misligholdelse i øvrigt fra rejsearrangørens side. 201 Derudover finder forordningen anvendelse, 

dog kun på flyydelsen, som en del af pakkerejsen. 202  

 

En forbruger skal gøre sine krav om misligholdelse af aftalen, gældende over for rejsearrangøren jf. 

princippet om kontrakters relativitet 203. Dette betyder, at kontrakten kun forpligter aftalens parter, 

hvorfor underleverandørerne af pakkerejsen, herunder flyselskabet og hotellet som 

erhvervsdrivende, ikke kan gøres ansvarlige i udgangspunktet jf. også direktivets art. 3, nr. 7.204 

Det må antages at forbrugeren er opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er rejsearrangøren, der 

driver hverken flyselskabet eller hotellet, men at rejsearrangøren som erhvervsdrivende påtager sig 

ansvaret herfor. Dermed bliver rejsearrangøren forbrugerens aftalepart, i overensstemmelse med 

princippet om kontrakters relativitet, og jf. ordlyden i Pakkerejsedirektivets artikel 3, nr. 8. 

                                                
200 Ulfbeck (2000) s. 31 og 39 ff. 
201Scenarie 1b for forbrugerens beføjelser efter PRL og direktivets bestemmelser. 
202 Se scenarie 1a for forbrugerens beføjelser efter forordningen. 
203 Ibid, s. 31 og 39 ff. 
204 Østergaard & Nielsen (2016), formodes s. 173, tilsvarende Karnovs udskrift, s. 3 



Side 49 af 128 
  
 

Rejsearrangøren påtager sig, som forhandler at være pligtsubjekt over for forbrugeren (som 

rettighedssubjekt). Dog blev arrangøren efter scenarie 2a alligevel ikke ansvarlig, da det 

transporterende luftfartsselskab efter forordningens præambel nr. 7 er pligtsubjekt for flyydelsen, 

hvorfor flyydelsen ved en pakkerejse ikke følger relativitetsprincippet.  Endvidere lever 

ovenstående op til formålet med afhandlingens regulering jf. vurderingen i scenarie 1b. 

 

Den mellemmandsretlige kvalifikation af en rejsearrangør medfører, at arrangøren bliver 

pligtsubjekt over for forbrugeren efter Pakkerejseloven og -direktivet, mens flyselskabet, som 

udførende transportør, bliver pligtsubjekt efter forordningen. Forbrugeren har hermed 2 

erhvervsdrivende, som denne kan rette sine indbyrdes krav imod, i tilfælde af misligholdelse af 

pakkerejsen. Dog er flyselskabet kun ansvarlig for flyvningen jf. forordningens præambel nr. 5 

samt art. 3, stk. 6. Underleverandøren, der bliver fri for ansvar jf. ovenstående, gælder derfor kun 

pakkerejsens øvrige ydelser, der ikke angår flyvningen, som eks.; hotel, øvrig transport og andre 

ydelser. Disse ydelser er rejsearrangøren ansvarlig for, efter direktivet og loven. Forbrugeren kan 

derfor gøre sine misligholdelsesbeføjelser gældende, som det følger af scenarie 1b. 

 

3.6 Scenarie 3 - Forbrugeren kontraherer med en formidler 

Andersen & Madsen (2012) definerer en formidlers rolle, som værende ”den samme som 

mæglerens”. Det betyder at formidlerens rolle nærmere er, at ”forhandle og gennem sin indsats at 

skabe et forhandlingsresultat, der kan accepteres af såvel klienten (hovedmanden) som 

tredjemand”. 205 

 

Pakkerejseloven definerer også en formidler jf. PRL § 3, stk. 2 “som formidler anses enhver, der 

udbyder eller sælger en pakkerejse i arrangørens navn.” 

 

Pakkerejsedirektivets nye definition af en formidler er jf. artikel 3, nr. 9 “en erhvervsdrivende, 

som ikke er rejsearrangør, og som sælger pakkerejser sammensat af en rejsearrangør eller 

udbyder dem til salg.”  Formidlerbegrebet i direktivet har dog ikke noget selvstændigt EU-retligt 

indhold, hvorfor begrebet skal vurderes efter national ret ift. om der foreligger en fuldmagt, som 

betingelse for at der er tale om en mellemmand, i form af en formidler. 

                                                
205 Andersen & Madsen (2012) s. 265 
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Derfor ses der i nedenstående på national ret i lyset af direktivet og forordningen, hvad angår 

formidleren; 

I nedenstående scenarier 3a og 3b, er formidleren som mellemmand helt central. Der findes dog i 

princippet to typer af formidlere; 1) en formidler uden fuldmagt og 2) en formidler med fuldmagt. 

 

1) En formidler uden fuldmagt er en nyere type ‘mellemmand’, hvis der overhovedet er tale om en 

traditionel mellemmand 206 , idet der ikke foreligger nogen fuldmagt, som umiddelbart er 

betingelsen for at kunne kvalificeres som en mellemmand. Jf. dealsite type 3, se ovenstående 

definition, afsnit 3.2.2. Der vil typisk være tale om en erhvervsdrivende, der sammenligner de 

bedste priser i branchen til forbrugeren, men den erhvervsdrivende har ikke nogen 

samarbejdsaftale eller fuldmagt med de udbydere, som prissammenligningen tager udgangspunkt i. 
207 Denne nyere form for formidlers funktion og formål på markedet er, at forbrugeren præsenteres 

for et mere transparent marked, der evt. medfører en øget konkurrence og lever op til direktivets 

formål om gennemsigtighed jf. præambel nr. 2. 

Denne type af dealsite, der hermed kun formidler informationer og priser 208 til forbrugeren uden 

en fuldmagt fra udbyderne, er hermed kun en alternativ form for formidler over for forbrugeren. 

Derfor kan en formidlerside med prissammenligninger aldrig blive forbrugerens aftalepart, da 

denne i øvrigt viderestiller forbrugeren til den erhvervsdrivende, hvor prisen er fundet. Der er 

derfor ikke tale om et trepartsforhold med en mellemmand. 

 

2) En formidler med fuldmagt er ifølge mellemmandsretten i udgangspunktet, ’det kommercielle 

bindeled mellem leverandøren og forbrugeren’. 209 Der formidles således en mulighed for køb af 

en vare eller tjenesteydelse til forbrugeren, men formidleren har ikke nogen bemyndigelse, fra 

leverandøren, til at indgå selve aftalen med forbrugeren på vegne af leverandøren. Denne 

mellemmandsform minder om udgangspunktet for en handelsagent 210 ift. det kommercielle plan 
211 efter HAL § 2 jf. HAL § 16, stk. 1  212, dog gælder HAL kun for varer 213. Det følger ligeledes 

af retspraksis, 

                                                
206 Lando, Thuesen, Tvarnø og Østergaard (2006) s. 263 ff. 
207 Eksempelvis kan nævnes Momondo 
208 Østergaard (2016) s.109 
209 Ibid, s. 109 
210 En handelsagent sælger varer på vegne af en agenturgiver. 
211 Andersen & Madsen (2012) s. 315 
212 Ibid, s. 315 og 318 
213 Iversen (2013) s. 52. Falder udenfor anvendelsesområdet, idet afhandlingen behandler en tjenesteydelse. 
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UfR.2008.246 S, omtalt Telia-dommen, vedr. en tvist om Handelsagentslovens 

anvendelsesområde. Her opstod spørgsmålet om, hvorvidt mobiltjenester var en vare eller en 

tjenesteydelse. Sø- og Handelsretten kom frem til, at ydelsen samlet set måtte vurderes, at være en 

tjenesteydelse, hvorfor forholdet ikke var omfattet af HAL. Dommen statuerer hermed, at 

tjenesteydelser falder uden for HALs anvendelsesområde jf. også HAL § 2, og kan ikke anvendes 

analogt.  Retsvirkningen af formidleren, som det kommercielle bindeled er, at denne ikke bliver 

forbrugerens egentlige kontraktpart, jf. princippet om kontrakters relativitet. Dette svarer til 

dealsite type 1, jf. definitionen af dealsites, se afsnit 3.2.2. 

En formidler med fuldmagt kan dog også have en udvidet funktion, sammenlignet med 

mellemmandsrettens primære definition af en formidler. Der må forudsætningsvis antages, at der 

foreligger et fuldmagtsforhold mellem leverandøren og formidleren, som kan minde om den 

retlige konstruktion der findes i HAL § 2 in fine, hvor handelsagenten selvstændigt og vedvarende 

virker til salg, køb og indhenter tilbud. 214 Udover formidlerfunktionen, vil en formidler med 

fuldmagt således have muligheden for at indgå aftale med forbrugeren på vegne af leverandøren 

og afslutte handlen, på baggrund af den foreliggende aftaledelegation. Her refereres til dealsite 

type 2, jf. definitionen af dealsites, se afsnit 3.2.2. 

Der kan derfor opstå tvivl om, hvorvidt forbrugerens aftalepart bliver leverandøren eller 

formidleren og hermed må den retlige kvalifikation tage udgangspunkt i en fortolkning af 

kontraktgrundlaget mellem parterne 215, og herunder retspraksis. 

 

I nedenstående analyse er kun, formidleren med fuldmagt, som mellemmandsretlig figur relevant 

for afhandlingens problemstillinger, men der sondres mellem køb af flybillet og køb af pakkerejse, 

og herefter formidlerens retlige kvalifikation;  

 

3.6.1 I Scenarie 3a kontraherer forbrugeren med formidleren ved køb af en flybillet. 

Såfremt en forbruger vælger at handle via en formidler ved køb af flybilletter foreligger der et 

trepartsforhold mellem hhv. forbrugeren, formidleren og det luftfartselskab der er udførende 

transportør. Der skal dog skelnes mellem formidlere, som er kommercielt bindeled (type 1 

dealsite) og formidlere med en aktiv rolle i aftaleforholdet (type 2 dealsites). 

 

                                                
214 Østergaard (2016) s. 110 
215 Østergaard & Nielsen (2016) formodes s. 173, tilsvarende Karnovs udskrift, s. 3 
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Ved de formidlere, der anses for at være det kommercielle bindeled, foreligger der en fuldmagt der 

indebærer, at formidleren må viderestille forbrugeren til den pågældende udbyder af flybilletterne i 

branchen. Når formidleren er det kommercielle bindeled, er der ikke givet aftaledelegation, 

hvorfor formidleren ikke har fuldmagt til at foretage sig andet, end at bringe parterne sammen, så 

der kan indgås en bindende aftale mellem forbrugeren og luftfartsselskabet. Her gør 

formidlerrollen, at der ikke umiddelbart opstår tvivl om, hvem der er pligtsubjekt over for 

forbrugeren. Derfor bliver udbyderen, i form af et flyselskab, forbrugerens aftalepart jf. princippet 

om kontrakters relativitet 216 og formidleren fritages for ansvar, som en traditionel formidler, i 

mellemmandsrettens forstand. 217  Da der er tale om køb af en flybillet, finder forordningens 

bestemmelser endvidere anvendelse, hvorfor luftfartsselskabet bliver ansvarlig jf. præambel nr. 7 

samt art. 3, stk. 5. 218 

 

De typer af formidlere der har en aktiv rolle i aftaleforholdet og som på vegne af luftfartsselskabet 

eller rejearrangøren kan indgå aftale med forbrugeren om køb af flybilletter, og hermed handle på 

selskabets vegne, må siges at have en stillingsfuldmagt 219 jf. Aftalelovens § 10, stk. 2. 

Formidlerbegrebet er oprindeligt omfattet af mellemmandsbegrebet, men retspraksis og det nye 

Pakkerejsedirektiv rykker herved. Dette skyldes at formidlere ikke er underlagt nogen særlig lex 

specialis, men har, grundet øget brug af elektroniske platforme og –kommunikation, fået en ny 

betydning jf. direktivets præambel nr. 2. 220 

Der kan dog opstå tvivl om, hvem der i dette tilfælde bliver forbrugerens direkte kontraktpart og 

hermed pligtsubjekt, fordi formidlerens aktive rolle over for forbrugeren gør, at det bliver mere 

uigennemsigtigt, om det er udbyderen eller formidleren, som forbrugeren kan stille sine krav over 

for (dealsite type 2). Derfor må den retlige kvalifikation af forbrugerens aftalepart tage 

udgangspunkt i en fortolkning af kontraktgrundlaget mellem parterne efter retspraksis. 221 

 

Retspraksis har for nylig taget stilling til dette scenarie, hvor forbrugeren handler på en dealsite 

(GoLeif), der i udgangspunktet vurderes at være en formidler med fuldmagt jf. ovenstående 

forklaring og jf. type 1 og 2 af dealsites. 

                                                
216 Ulfbeck (2000) s. 31 og 39 ff. 
217 Østergaard (2016) s. 109 
218 Se scenarie 1a for beføjelser. 
219 Andersen & Madsen (2012) s. 265 
220 Se mere herom i nedenstående og jf. UfR.2016.1062 Ø 
221 Østergaard & Nielsen (2016), formodes s. 173, tilsvarende Karnovs udskrift, s. 3 
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I UfR.2016.1062 Ø 222 tog Østre Landsret stilling til, hvorvidt dealsitet GoLeif.dk kunne anses for 

at være forbrugerens egentlige aftalepart og hermed pligtsubjekt. 

Forbrugeren købte flybilletter til Nice i 2012 på GoLeif.dk, der bliver drevet af Den Danske 

Rejsegruppe (herefter benævnt DDR), og hjemrejsen skulle have været udført af Cimber Sterling, 

der gik konkurs inden forbrugerens hjemrejse, hvorfor denne købte erstatningsflybilletter. I den 

forbindelse tog dommen stilling til, hvorvidt det var Cimber Sterling eller GoLeif.dk der blev 

erstatningsansvarlig over for forbrugeren. 

Sagen startede i Byretten 223 som afsagde dom i 2014. Byretten slog indledningsvis fast, at der 

mellem parterne var vedtaget et gyldigt formidlerforbehold, som i rejsebranchen bliver betegnet 

som et agentforbehold. 224 

 

Det følger af rettens begrundelse og afgørelse at; 

”Vilkåret, der medfører, at rejseformidleren ikke bliver kundens direkte kontraktpart, er byrdefuldt, 

og vedtagelse heraf må kræve, at forbrugeren gøres særligt opmærksom herpå og udtrykkeligt har 

erklæret sig indforstået hermed. Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at sagsøgte gør 

opmærksom på vilkåret i footeren nederst på hver enkelt side på såvel hjemmesiden som i 

bookingflowet, og at vilkåret også optræder centralt på hjemmesiden umiddelbart inden og efter at 

rejsen betales. Vilkåret er endvidere medtaget som det første afsnit i sagsøgtes rejsebetingelser, 

som en kunde aktivt og positivt skal bekræfte at have læst og accepteret inden bestillingen af en 

rejse kan gennemføres. Endelig fremgår det, at en kunde ved booking af en rejse aktivt skal tage 

stilling til en række tillægsprodukter, herunder rejseforsikring og forsikring i anledning af 

flyselskabets konkurs.” 225 

 

Retten afgjorde på baggrund af ovenstående, at formidlerforbeholdet imellem parterne havde været 

særlig fremhævet under bookingforløbet på en klar og tilstrækkelig måde, hvorfor GoLeif.dk som 

formidler ikke kunne anses som værende pligtsubjekt over for forbrugeren. 

Sagsøgte (GoLeif.dk) frifindes herefter, hvorfor Cimber Sterling fandtes at være 

erstatningsansvarlig over for forbrugeren. 

                                                
222 Omtalt GoLeif-dommen 
223 Roskilde Byret, Sag BS 2A-1449/2012 
224 UfR.2016.1062 Ø, s. 4, 2. kolonne l. 27-31 
225 UfR.2016.1062 Ø, s. 4, 2. kolonne l. 32-45 



Side 54 af 128 
  
 

Afgørelsen blev efterfølgende anket af Forbrugerombudsmanden som mandatar for forbrugeren til 

Østre Landsret, der afsagde dom den 18. november 2015. Landsretten er efterfølgende kommet 

frem til det modsatte resultat af Roskilde Byrets afgørelse. 

   

Landsretten statuerede indledningsvist i sin afgørelse, ligesom Byretten, at der forelå et gyldigt 

formidlerforbehold mellem forbrugeren og DDR ift. selskabets aftale med Cimber Sterling. Dog 

lagde Landsretten særlig vægt på forbrugerens beskyttelse ift. ’hvad der kan anses for almindeligt 

kendt for forbrugeren’, hvorfor det følger af dommen at; 

”Selvom det efter det for landsretten oplyste må lægges til grund, at rejsebureauer ved salg af 

tilsvarende flyrejser som altovervejende hovedregel ikke handler i eget navn, men alene optræder 

som formidler for flyselskaberne, kan dette forhold ikke anses for almindeligt kendt hos 

forbrugerne. På denne baggrund og det generelle indtryk af hjemmesiden Goleif.dk finder 

Landsretten, at A som udgangspunkt måtte kunne gå ud fra, at han handlede med den 

erhvervsvirksomhed, der drev den pågældende hjemmeside, dvs. Den Danske Rejsegruppe. Dette 

gælder, uanset at det på hjemmesiden var muligt at vælge mellem flyrejser fra forskellige 

flyselskaber.” 226 

 

Uden videre at tage stilling til forbrugerbeskyttelsen, vurderede Landsretten i dommen hvad der 

kunne anses for almindeligt kendt af forbrugeren, hvorfor formidleren (GoLeif.dk) i modsætning 

til Byrettens afgørelse ansås for at være pligtsubjekt og hermed forbrugerens direkte aftalepart. 

 

Videre følger det af rettens begrundelse; 

”Det fremgik ikke udtrykkeligt af hjemmesiden GoLeif.dk, at kunderne ikke handlede med 

GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe, men i stedet med det flyselskab, som skulle levere rejsen. I 

bookingflowet på hjemmesiden samt i rejsebetingelserne under overskriften Ansvar for rejsens 

gennemførelse fremgik, at GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe optrådte som formidler, og at 

GoLeif.dk/Den Danske Rejsegruppe ikke solgte rejser i…. eget navn. Det kan ikke alene antages, 

at den almindelige forbruger alene på baggrund af disse oplysninger kunne udlede, hvilken 

betydning dette havde for den pågældendes retsstilling i forhold til GoLeif.dk/Den Danske 

Rejsegruppe. Dertil kommer, at det i hvert fald i rejsebetingelserne fremgik, at GoLeif.dk/Den 

Danske Rejsegrupper var teknisk arrangør, uden at dette begreb blev nærmere beskrevet, og at 

                                                
226 UfR.2016.1062 Ø, side 8, 1. kolonne l. 17-27 
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der i både bookingflow og rejsebetingelser blev beskrevet en mulighed for tilkøb af 

konkursdækning rejsebureau.” 227 

 

Ovenstående omhandler tydelighedskravet, som opstilles i relation til den minimums 

forbrugerbeskyttelse der ønskes på området. Der er tale om et skærpet tydelighedskrav ift. de 

kontraktbetingelser, som sædvanligvis anses for værende byrdefulde i en forbrugeraftale. 228 

Retten vurderede at det ikke af en forbruger kan udledes, hvad der menes med begrebet ’formidler’ 

eller ’teknisk arrangør’ og at ’formidleren ikke solgte rejser i eget navn’, hvorfor formidleren ikke 

havde opfyldt det skærpede tydelighedskrav og dermed blev ansvarlig over for forbrugeren.  

 

Dog følger det af Martin Windfeld Velins forklaring i Landsretten, at han ikke læste 

kontraktbetingelserne i forbindelse med købet af flybilletterne eller gjorde sig bekendt med 

indholdet af GoLeif.dks hjemmeside, ift. hvilket ansvar den erhvervsdrivende havde over for ham 

som forbruger. Forbrugeren antog at der var tale om standardvilkår svarende til andre selskabers 

og at denne havde tiltro til hjemmesiden. 229 Alligevel kom retten frem til, at tydelighedskravet 

ikke var opfyldt fra den erhvervsdrivendes side. 

 

Retten opstillede herefter indirekte fire kumulative 230 betingelser for, hvornår der er indgået et 

gyldigt formidlerforbehold, som medfører at formidleren ikke bliver forbrugerens aftalepart. 1) 

Der skal være indgået en aftale mellem parterne om formidlerforbeholdet, 2) forbeholdet skal 

fremgå med den fornødne klarhed i aftalevilkår og i forbindelse med aftaleindgåelsen, hvor 

forbrugeren aktivt skal acceptere disse vilkår, 3) formidleren må ikke involveres i opfyldelsen af 

aftalen, men kan modtage betaling fra forbrugeren, og 4) der foreligger et skærpet tydelighedskrav 

for at undgå at blive aftalepart. 

 

Landsretten kom således frem til, på baggrund af ovenstående, at formidlerforbeholdet mellem 

parterne ikke opfyldte ovenstående betingelser, hvorfor GoLeif.dk som formidler, måtte anses for 

at være forbrugerens direkte aftalepart og hermed erstatningsansvarlig. Cimber Sterling som 

udførende transportør blev således fritaget for det ansvar denne ville have haft, som udførende 

                                                
227 UfR.2016.1062 Ø, side 4, 2. kolonne l. 28-42 
228 Hvorfor de i udgangspunktet anses som byrdefulde, behandles ikke i denne afhandling. 
229 UfR.2016.1062 Ø, side 6, 1. Kolonne l. 26 ff. 
230 Der antages at disse fire betingelser er kumulative, idet det ikke er ekspliciteret. 
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transportør, efter teorien samt forordningens anvendelsesområde, der gør luftfartsselskabet 

ansvarlig for krav der stilles ifm. flyrejsen jf. præambel nr. 7. Der stilles herefter spørgsmålstegn 

ved, om retten var kommet frem til det modsatte resultat, såfremt Cimber Sterling ikke var gået 

konkurs. Dette sp. findes ubesvaret i afhandlingen, men stilles til videre refleksion for læseren. 

 

Retspraksis foretager, på baggrund af ovenstående, en retlig omkvalificering af formidleren med 

fuldmagt ift. udgangspunktet i mellemmandsretten jf. tidligere definition. Landsretten tager dog 

ikke stilling til, hvad formidleren bliver, når denne bliver pligtsubjekt over for forbrugeren, 

modsætningsvis relativitetsprincippet. 

 

Ved misligholdelse af aftalen der foreligger mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren, vil 

formidleren (dealsitet GoLeif) jf. ovenstående retspraksis, i udgangspunktet være fri for ansvar, 

når det drejer sig om en formidlerrolle i mellemmandsretlig forstand. Dette er en naturlig retsfølge 

jf. relativitetsprincippet, hvor formidleren ikke inddrages i aftaleforholdet, som det kommercielle 

bindeled. 

Når formidleren efter GoLeif bliver ansvarlig over for forbrugeren Martin, må formidleren som 

pligtsubjekt siges at minde mest om forhandlerfiguren i mellemmandsretten. 

  

3.6.1.1 Formidlerforbeholdet 

Byretten kom frem til, at formidlerforbeholdet var opfyldt, uagtet at forbrugeren ikke havde læst 

vilkår og betingelserne, hvorfor formidleren, efter udgangspunktet af den retlige kvalifikation 

heraf, var uden ansvar. Landsretten kom dog frem til, at de fire kumulative betingelser for 

formidlerforbeholdet ikke var opfyldt, begrundet i det skærpede tydelighedskrav, hvorfor 

formidleren blev pligtsubjekt, som rykker ved kvalifikationen af en formidler. 

 

I GoLeif-dommen må det vurderes, at der mellem parterne var indgået en gyldig aftale om 

formidlerforbeholdet, som en del af købsaftalen vedr. flybilletterne jf. betingelse 1, idet 

Byretten og Landsretten i deres indledende bemærkninger statuererede, at der i udgangspunktet 

var indgået et gyldigt formidlerforbehold. Endvidere accepterede forbrugeren aktivt disse vilkår jf. 

betingelse 2, på trods af, at forbrugeren aktivt valgte ikke at læse disse betingelser, forinden han 

indgik købsaftalen. Dette bliver dog ikke tillagt betydning i retten, hvorfor det vurderes at være et 

udtryk for den høje forbrugerbeskyttelse, der findes i national ret. Forbrugerens beskyttelse i denne 
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forbindelse, går derfor imod det almindelige udgangspunkt i dansk ret om, at ukendskab til 

lovgivningen ikke diskulperer. 231  Dette lever desuden op til direktivets formål om en høj 

forbrugerbeskyttelse jf. præambel nr. 3. 

 

Betingelse 3, tillader endvidere formidleren at modtage betaling fra forbrugeren som aktiv 

formidler, hvorfor denne betingelse også anses for opfyldt, da formidleren (GoLeif) netop modtog 

betaling fra forbrugeren og oplyste forbrugeren om, at DDR ville stå som betalingsmodtager og 

fremgå som aftalepart på kontoudtoget vedr. transaktionen. 232 

  

Betingelse 2 og 4 ligger dog op til en diskussion af, hvorvidt formidlerforbeholdet var udtrykt med 

den fornødne klarhed og at der foreligger et skærpet tydelighedskrav for formidleren, såfremt 

denne skal undgå at blive forbrugerens direkte aftalepart. Reguleret i direktivets art. 5, stk. 3 og art. 

7, stk. 1, 1. pkt. samt stk. 4. 

 

Retspraksis synes ikke at tage stilling til, hvad der skal til, for at opfylde det skærpede 

tydelighedskrav efter GoLeif-dommens opstillede betingelser for, hvornår der er indgået et gyldigt 

formidlerforbehold. 

Dog har Forbrugerklagenævnet (herefter benævnt nævnet), tidligere taget stilling til lign. sager 

vedr. formidlerforbeholdet på diverse dealsites af varer og tjenesteydelser; Sag FRE-12/14146 

vedr. en cykel (herefter benævnt Cykel-sagen), Sag FRE-2004-4011/7-106 vedr. et musikanlæg 

(herefter benævnt Musikanlæg-sagen) og Sag FRE-13/01800 vedr. en sofa (herefter benævnt Sofa-

sagen). 

I Cykel-sagen og Musikanlæg-sagen, kom nævnet frem til, at formidlerforbeholdet ikke var 

opfyldt, da dealsiderne ikke på tilstrækkelig vis, havde givet forbrugeren det indtryk at aftalen var 

indgået med en anden aftalepart end dealsiderne. Derudover fandtes det ikke tilstrækkeligt, at 

formidlerforbeholdet i sig selv fremgik af den erhvervsdrivendes handelsvilkår. 

 

I Sofa-sagen der vedrørte rensning heraf, som en tjenesteydelse, kom nævnet modsætningsvis frem 

til, at der var vedtaget et gyldigt formidlerforbehold. Nævnets afgørelse syntes at tage stilling til 

konkrete eksempler på, hvad der skulle til, for at have opfyldt det umiddelbare formidlerforbehold, 

før nyere retspraksis har rykket herved. Af den konkrete sag fulgte det, at leverandørens navn både 
                                                
231 Østergaard (2016) s. 112. 
232 UfR.2016.1062 Ø, side 1, 2. kolonne midt. 
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fremgik af dealsidens overskrift og det udstedte værdibevis. Endvidere var det ekspliciteret, at 

henvendelse skulle ske til leverandøren og at denne udførte tjenesteydelsen. Forbrugeren 

accepterede endvidere forbeholdet, både ved accept af de generelle vilkår og ved selve 

aftaleindgåelsen. 

 

Ovenstående kan således give en indikation af, hvad der blandt andet skal til for at opfylde det 

umiddelbare formidlerforbehold. Dog er nævnets afgørelse af tidligere dato end UfR.2016.1062 Ø, 

hvorfor eksemplerne ikke synes at kunne opfylde GoLeif-dommens skærpede tydelighedskrav for 

formidleren. Det er efter GoLeif-dommen ikke nok i sig selv, at formidleren ekspliciterer at denne 

er ‘formidler’, ‘teknisk arrangør’ eller ‘ikke handler i eget navn og for egen regning’ jf. dommens 

præmisser om den fornødne klarhed, da ’den almindelige forbruger’ ikke kan vurderes at udlede 

sin retsstilling heraf. Herefter må det sluttes, at formidleren, ved en eksplicitering af leverandørens 

navn, ej heller gør det klart nok, at leverandøren er forbrugerens aftalepart. 

 

Pakkerejseankenævnet har endvidere taget stilling til formidlerens ansvar jf. kendelse 2014/0125, 

af 5. december 2014, om køb af værdibeviser til rejse på dealsite. Her kom nævnet tilsvarende 

frem til, at dealsitet var ansvarligt, når denne ikke gjorde det tydeligt for forbrugeren at 

rejseudbyderen var aftaleparten. Der blev i afgørelsen lagt vægt på, at standardbetingelserne ikke 

var forhandlet, formidlerforbeholdet ikke var gjort tydeligt og udbyderen desuden ikke fremgik af 

fakturaen, hvorfor formidleren blev forbrugerens aftalepart, i overensstemmelse med GoLeif-

dommen. 

 

På baggrund af ovenstående forbrugerklagenævnssager, udgav Forbrugerombudsmanden (herefter 

benævnt FOB) i 2016 et notat, vedr. formidlers ansvar ved salg af deals på internettet. FOB 

vejleder på baggrund af nævnssagerne og alm. obligationsretlige grundsætninger at; 

udgangspunktet er, at dealsites er sælgere og ansvarlige, som forbrugerens egentlige aftalepart, 

medmindre der er taget et gyldigt formidlerforbehold. Dealsitet har bevisbyrden for, at forbrugeren 

er informeret om at dealsitet optræder som mellemmand, at udbyderen er forbrugerens aftalepart 

og dermed ansvarlig. Det kræves slutteligt, at dealsitet har ageret som mellemmand ved kontakten 

med forbrugeren. 233 Det må dog vurderes, at notatet ikke giver klare eksempler på, hvordan 

tydelighedskravet opfyldes, men udelukkende generelle retningslinjer ift. ansvaret for aftalens 

                                                
233 Forbrugerombudsmanden (2016, februar). Salg af deals på internettet – hvem er ansvarlig? Notat 
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opfyldelse ved handel på dealsites. Til gengæld er FOB, i samarbejde med Danmarks Rejsebureau 

Forening, for nylig fremkommet med eksempel på, hvordan dealsites tydeligt kan oplyse 

forbrugerne om, hvem de indgår aftaler med når de handler online. Den online bookingproces, skal 

nu indeholde to ekstra klik, hvor forbrugeren godkender og accepterer en kort tekst om, at de 234 

indgår aftale med flyselskabet, og ikke formidleren, hvorfor alle krav skal rettes til flyselskabet. 235 

Der stilles dog spørgsmålstegn ved, hvorvidt to bokse med en forkortet udgave af vilkår og 

betingelser for aftalens kontraktforhold og parter, vil opfylde det skærpede tydelighedskrav jf. 

ovenstående. 236 

 

I kontrast til ovenstående, tager litteraturen udelukkende stilling til tydelighedskravet ift., at 

såfremt en kontraktklausul afviger fra, hvad der foreligger i lign. kontrakter, kræves der en særlig 

sproglig klarhed. Jo større afvigelse, jo højere krav til klarheden. 237 

Der stilles herefter spørgsmålstegn ved, om formidleren i nogen fremtidige tilfælde, vil kunne gøre 

nok for at eksplicitere og opfylde det skærpede tydelighedskrav, uden at skulle ændre på selve 

udformningen af de standardvilkår og –betingelser, som findes i rejsebranchen.238 FOB’s nylige 

forslag vurderes ikke at ændre herpå. Opfyldelsen af det skærpede tydelighedskrav, som en retlig 

standard, må således fastsættes ved fremtidig retspraksis, idet retstilstanden på nuværende 

tidspunkt er uklar, efter GoLeif-dommen. 239 

 

3.6.1.2 Præjudikatsværdi 

Der skal herefter vurderes, hvilken præjudikatsværdi UfR.2016.1062 Ø kan tillægges ift. lignende 

problemstillinger i fremtiden 240; 

Dommens vurdering af formidlerens manglende opfyldelse af det skærpede tydelighedskrav, 

findes at gælde for ’den almindelige forbruger’. Derfor er præmisserne af dommen udformet 

tilstrækkelig generelt, til at kunne være alment gældende og tillægges retskildemæssig værdi, ved 

fremtidige tvister. 241  Østre Landsrets afgørelse er truffet uden dissens, men Byretten og 

                                                
234 Som i scenarie 3a 
235 Forbrugerombudsmanden (2016, 24. oktober). Klar besked om rejseportalers ansvar for flybilletter 
236 FDM travel har ifølge FOB implementeret ovenstående eksempel. Kan undersøges for nærmere interesse. 
237 Gomard, Pedersen og Ørgaard (2015) s. 240 f. 
238 Problemstillingen vedr. det skærpede tydelighedskrav, kan danne genstandsfelt for en afhandling i sig selv, med en 
mere kontraktretlig synsvinkel, der analyserer og undersøger vilkår og betingelser i detaljen og evt. opstiller et 
retspolitisk ændringsforslag til disse. Se kap. 5. 
239 Tornbo (2016) s. 23. 
240 Olesen & Lilja (2012) s. 22 f. 
241 Olesen & Lilja (2012) s. 19 
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Landsretten fandtes at komme frem til modstridende resultater, hvilket argumenterer for en lavere 

præjudikatsværdi af afgørelsen. Dog følges en højere instansafgørelse i retssystemet til fordel for 

en lavere, af hensyn til retssikkerheden og hermed forudsigeligheden af retssystemet. 242  

Afgørelsen kan således tillægges en vis præjudikatsværdi, idet den er generelt udformet. Dog 

findes det skærpede tydelighedskrav, jf. ovenstående analyse at mindske præjudikatsværdien af 

afgørelsen, idet det ikke er tilstrækkeligt klart, hvorledes formidlerforbeholdet findes at være 

opfyldt efter betingelserne. Således skal fremtidige tvister afgøres ud fra en vurdering af, hvornår 

kravet, ud fra rimelighedsbetragtninger jf. ovenstående, kan siges at være opfyldt. Derfor findes 

retstilstanden således uklar, hvorfor der risikeres at formålet med det skærpede krav for at beskytte 

forbrugeren, får den modsatte effekt. Det risikeres således med den uklare retstilstand, at kravets 

tydeliggørelse af aftalens vilkår, bliver mere uklar, når en formidler ikke af retspraksis kan udlede, 

hvad der mere præcist skal til, for at opfylde betingelserne, hvorfor præjudikatsværdien af 

afgørelsen tilsvarende nedsættes. 

 

Det skærpede tydelighedskrav der opstilles i retspraksis, vurderes at have til formål at øge 

gennemsigtigheden og hermed forbrugerbeskyttelsen således, at der stilles strengere krav til de 

erhvervsdrivende eller mellemmænd, der er ansvarlige over for forbrugeren jf. formålet med 

direktivet efter præambel nr. 2. Der skal, efter GoLeifs ændring af en formidlers retlige 

kvalifikation, mere til for at vedtage et gyldigt formidlerforbehold mellem parterne, der kan fritage 

en formidler for ansvar. Den erhvervsdrivende skal i langt højere grad tydeliggøre dens retlige 

kvalifikation og implikationerne heraf, således at forbrugeren forstår, hvem der kontraheres med 

og hvem forbrugeren kan rette sine krav til. Det skærpede tydelighedskrav får derfor den effekt, at 

det højner forbrugerbeskyttelsen i overensstemmelse med både direktivets formål jf. præambel nr. 

3 og forordningens jf. præambel nr. 1. Tydelighedskravet jf. direktivets art. 5, stk. 3 og art. 7, stk. 

1, 1. pkt. samt stk. 4, findes endvidere at være en kodificering af retsområdet. Der kan omvendt 

påstås, at gennemsigtigheden efter direktivets formål, ikke højnes ved det skærpede 

tydelighedskrav, såfremt den erhvervsdrivende ikke formår at gøre aftalens vilkår og betingelser 

tydeligere for forbrugeren. Derudover vil det svække beskyttelsen, hvis mellemmændenes retlige 

kvalifikation i øvrigt ikke tillægges den betydning de har efter deres indhold, ved fremtidig 

retspraksis, som vil medføre at retstilstanden forbliver uklar.  243 

 
                                                
242 Ibid, s. 24 f. 
243 Tornbo (2016) s. 26 f. 
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Efter GoLeif dommen, bliver den aktive formidler 244, som mellemmand de facto forhandler ift. 

distribution, når denne stilles ansvarlig over for forbrugeren, og hermed bliver pligtsubjekt. 

Forhandleren er, som juridisk figur, ikke en naturlig del af mellemmandsretten, da der ikke 

foreligger nogen fuldmagt fordi denne handler i eget navn, for egen regning og risiko, 

modsætningsvis formidleren. Den juridiske litteratur har dog fastslået at forhandlere godt kan 

anses for at være en del af mellemmandsretten jf. tidligere pointe. 245 

 

Dommen statuerer hermed at den aktive formidler (dealsite type 2) ikke har opfyldt de kumulative 

betingelser, der følger af retspraksis, for at have foretaget et gyldigt formidlerforbehold mellem de 

kontraktretlige parter. Derfor blev formidleren GoLeif, pligtsubjekt over for forbrugeren Martin jf. 

retspraksis, der rykker ved formidlerens retsstilling ift. mellemmandsretten, som de facto bliver 

forhandler. Det skærpede tydelighedskrav findes endvidere at kunne øge gennemsigtigheden, og 

hermed forbrugerbeskyttelsen jf. formålet med direktivet, præambel nr. 2 og 3, såfremt den 

erhvervsdrivende formår at eksplicitere dens kvalifikation og retsvirkningerne heraf for 

forbrugeren, i et forståeligt og tydeligt sprog. Kravet kan omvendt få den modsatte effekt, såfremt 

formidlerens retlige kvalifikation efter mellemmandsretten ikke tillægges dens virkning, men 

følger GoLeif-dommens resultat, der gør en formidler pligtsubjekt over for forbrugeren, hvilket 

gør retstilstanden uklar. 

 

3.6.2 I scenarie 3b kontraherer forbrugeren med formidleren ved køb af en pakkerejse. 

Når en forbruger køber en pakkerejse via en formidler, foreligger der et trepartsforhold mellem 

hhv. forbrugeren, formidleren og den erhvervsdrivende af pakkerejsens ydelser.  Der skal dog 

skelnes mellem formidlere, som er kommercielt bindeled (type 1 jf. dealsites definitionen) og 

formidlere med en aktiv rolle i aftaleforholdet (type 2 jf. dealsites definitionen). 246 
 

Ved formidlere, som kommercielt bindeled (dealsite type 1) mellem forbrugeren og den 

erhvervsdrivende, foreligger der en aftaledelegation og hermed en fuldmagt. Denne giver 

formidleren ret til at føre parterne sammen, men fritager i udgangspunktet formidleren for ansvar 

jf. teorien og princippet om kontrakters relativitet. 

                                                
244 Type 2 dealsite som formidler 
245 Lando, Thuesen, Tvarnø og Østergaard (2006) s. 261 ff. og Østergaard (2016) s. 108. 
246 Se ovenstående definition og typer af dealsites. 
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Princippet om kontrakters relativitet, medfører at aftalen kun har retsvirkning for dens parter 247, 

medmindre det følger af en særlig hjemmel i aftalegrundlaget at tredjemand kan forpligtes af 

aftaleforholdet. 

En sådan hjemmel findes i det nye Pakkerejsedirektiv og den nugældende Pakkerejselov 248; 

Det er efter det nye direktivs artikel 13, stk. 1 op til medlemsstaterne i Unionen at afgøre 

formidlerens retsstilling, ift. hvorvidt denne skal være ansvarlig, eller om arrangøren efter loven 

alene er ansvarlig for forbrugerens krav. Formidlerens retsstilling følger af den nugældende PRL 

kap. 7, § 28 der fastsætter, at formidleren hæfter for økonomiske krav som kunden stiller over for 

arrangøren. Forbrugeren kan derfor vælge, om denne vil stille sit krav over for formidleren eller 

arrangøren. Baggrunden for fastsættelsen af formidlerens retsstilling i loven følger af Betænkning 

1992 nr. 1240 om pakkerejser 249, der fastslår at kunden opnår bedre mulighed for at få opfyldt 

sine krav, såfremt både arrangøren og formidleren hæfter, hvorfor denne retsposition højner 

forbrugerbeskyttelsen i overensstemmelse med direktivets formål efter præambel nr. 3. 

De krav, der kan rettes mod formidleren, begrænser sig dog til økonomiske krav som; 

forholdsmæssige afslag, erstatning og tilbagebetaling af forudbetalte beløb, da formidleren ikke 

har mulighed for at afhjælpe en mangel, eks. hvis denne ikke befinder sig på destinationen. 250 

Dette betyder, at formidleren til stadighed er at betragte som en mellemmand, fordi denne ikke kan 

præstere naturalopfyldelse ved misligholdelse. 251 

 

Formidleren vil derfor hæfte solidarisk for en arrangørs misligholdelse over for forbrugeren efter 

loven. Formidleren vil efterfølgende have en regresmulighed imod arrangøren, hvad angår 

mangler ift. ydelsen, som formidleren ikke har indflydelse på. Dette skyldes, at arrangøren har 

stået for sammensætningen af rejsen og i øvrigt har indgået de underliggende kontrakter med 

underleverandørerne ift. hotel, transport mv., hvorfor arrangøren naturligt hæfter herfor. Omvendt 

vil formidleren alene blive ansvarlig over for forbrugeren, såfremt denne eksempelvis ikke har 

overholdt sin oplysningspligt jf. Betænkning 1992 nr. 1240 om pakkerejser. 252 

Pakkerejseankenævnet har endvidere, og i overensstemmelse med PRL fastlagt, at formidler og 

arrangør hæfter solidarisk jf. kendelse 2015/0106, af 22. marts 2016, om en jagtrejse og den 

                                                
247 Andersen & Lookofsky (2015) s. 426 & Ulfbeck (2000) s. 31 og 39 ff. 
248 Lex specialis 
249 s. 46-47 
250 Formidleren vil sjældent eller aldrig have en rådighed over tjenesteydelserne, hvorfor denne forbliver formidler. 
251  Hvorfor der er tale om en begrænset præstationsforpligtelse. 
252 s. 47 
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underlæggende standardaftale mellem formidler og rejseudbyder. 253 Kendelsen er afgjort med 

dissens, og vedr. hæftelsen bemærker nævnet; ”Ifølge § 28 i pakkerejseloven hæfter salgsbureauet 

og arrangøren solidarisk for det beløb der tilkendes klageren. Ankenævnet har herved ikke taget 

stilling til, hvilket af de to selskaber, der hæfter endeligt for klagerens krav.” I overensstemmelse 

med tidligere pointe i scenarie 3a. 

 

Det følger endvidere af direktivets artikel 13, nr. 1, at det er rejsearrangøren, der er ansvarlig for 

levering af tjenesteydelsen til forbrugeren, uanset om det er rejsearrangøren selv der leverer disse 

ydelser, eller en underleverandør. Det følger allerede jf. ovenstående, at der efter PRL § 28, 

foreligger solidarisk ansvar for formidleren over for forbrugeren, hvad angår en pakkerejse, 

hvorfor rejsearrangøren ikke er den eneste ansvarlige over for forbrugeren som kontrahent. Der må 

herefter være en stærk formodning for, at national ret bibeholder denne bestemmelse ift. 

formidlerens retsstilling. 

 

Da der er tale om en pakkerejse finder PRL og direktivet anvendelse, ligesom tilsvarende i 

scenarie 1b og 2b. Det følger, ligesom i scenarie 2b, at forbrugerens misligholdelsesbeføjelser over 

for formidleren er de samme som over for rejsearrangøren, da loven gælder for både arrangører og 

formidlere, jf. PRL § 1, stk. 1. Derfor kan forbrugeren ved aflysning, mangler eller væsentlig 

misligholdelse heraf hæve aftalen eller deltage i en anden pakkerejse jf. PRL § 16, stk. 1, nr. 1-2, 

såfremt denne har reklameret jf. PRL § 15, stk. 3. Herudover kan forbrugeren, såfremt der er lidt et 

økonomisk tab, kræve erstatning efter PRL § 17. (Se i øvrigt referencer til direktivets tilsvarende 

bestemmelser i Scenarie 1b.) Derudover gælder forordningen for flyrejsen, hvorfor flyselskabet 

bliver ansvarlig jf. forordningens præambel nr. 5 samt art. 3, stk. 6. 

 

Der må derfor ud fra ovenstående udledes, at udgangspunktet er, at der foreligger en type 1 

formidler, som er kommercielt bindeled, hvorfor denne ikke er pligtsubjekt jf. princippet om 

kontrakters relativitet. Formidleren bliver dog alligevel ansvarlig ligesom rejsearrangøren efter lex 

specialis; PRL og direktivets bestemmelser, da de hæfter solidarisk jf. PRL § 28 samt art. 13, stk. 

1. 

 

                                                
253 Afgørelsen er efterfølgende indbragt for domstolene. 
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Ved formidlere, der har en aktiv rolle i aftaleforholdet (type 2), rykkes der ved den oprindelige 

formidlerfigur, jf. GoLeif-dommen i scenarie 3a. Dette er på trods af, at en formidler som 

mellemmand i scenarie 3a i udgangspunktet kun er det kommercielle bindeled mellem udbyderen 

og forbrugeren på markedet (type 1), hvorfor denne ikke bliver kontraktpart. Dog kan formidleren 

på et dealsite alligevel blive forbrugerens kontraktpart; 

 

GoLeif ændrer på den retlige kvalifikation af en formidler, som spiller en aktiv rolle i 

aftaleindgåelsen (type 2), som de facto bliver forhandler ift. distribution, jf. ovenstående pointer i 

scenarie 3a, hvorfor formidleren bliver pligtsubjekt over for forbrugeren. 

 

Da der er tale om en pakkerejse finder PRL og direktivet anvendelse, ligesom tilsvarende i 

scenarie 1b og 2b. Derudover gælder forordningens bestemmelser hvad angår flyrejsen. 254 

 

Der må ud fra ovenstående vurderes, at formidler (type 2), som har en aktiv rolle i aftaleforholdet, 

ikke er udtryk for en formidlerfigur efter mellemmandsretten, fordi denne bliver ansvarlig i 

udgangspunktet jf. GoLeif-dommen. Retstilstanden ift. formidlerens ansvar over for forbrugeren er 

således uklar, grundet retspraksis skærpede tydelighedskrav jf. scenarie 3a. Det nye 

pakkerejsedirektivs art. 13, stk. 1, lader det være op til national ret at indføre eller opretholde 

bestemmelser om, at formidleren også er ansvarlig for levering af pakkerejsen 255. Formidlerens 

ansvar følger dog allerede af national ret jf. PRL § 28, hvorfor formidleren bliver solidarisk 

ansvarlig sammen med rejsearrangøren for primært mangler og aflysning af pakkerejsen. 

Flyselskabet påtager sig i øvrigt ansvaret for misligholdelse af flyrejsen ved forsinkelse, aflysning 

og boardingafvisning, i medfør af forordningens præambel nr. 5 samt art. 3, stk. 6. 

 

På baggrund af ovenstående, findes der således allerede i national ret, en lovhjemmel, der 

fastsætter formidlerens ansvar jf. GoLeif-dommen, hvorfor der er en mulighed for at opretholde 

retstilstanden. Det vurderes, at national ret vil fastholde bestemmelsen. Der stilles dog 

spørgsmålstegn ved, hvorvidt reglerne evt. udvides til, at formidleren er ansvarlig i 

udgangspunktet og skal fraskrive sig ansvaret, ved at opfylde det skærpede tydelighedskrav 256 

fremover, for at undgå at blive pligtsubjekt over for forbrugeren. En indførelse af en præceptiv 

                                                
254 Se beskrivelse af anvendelsesområdet og misligholdelsesbeføjelser, når der kontraheres om en pakkerejse. 
255 Sammen med arrangøren. 
256 Uagtet at betingelserne for opfyldelsen ikke er fastlagt. 
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regel, ville dog medføre en nødvendig omkvalificering af den formidlerfigur der følger af 

mellemmandsretten. 257 

 

Pakkerejsedirektivet og -loven er således i overensstemmelse med princippet om kontrakters 

relativitet. Endvidere medfører den solidariske hæftelse efter national ret, at forbrugerbeskyttelsen 

højnes. Forbrugeren kan således både kan rette sit krav mod arrangøren og formidleren efter PRL 

§ 28, tilsvarende direktivets art. 13, stk.1, hvilket er i overensstemmelse med formålet med 

direktivet jf. præambel nr. 3. Desuden sikres den høje forbrugerbeskyttelsesniveau gennem 

beføjelserne efter loven og direktivet. 

 

3.7 Juridisk Delkonklusion 

Der kan, ud fra ovenstående juridiske analyse konkluderes, at afhængigt af, hvilken af de tre typer 

af erhvervsdrivende forbrugeren kontraherer med, varierer det, hvem der bliver pligtsubjekt. 

 

I Scenarie 1a bliver flyselskabet pligtsubjekt over for forbrugeren for flybilletten, og denne kan i 

øvrigt gøre sine misligholdelsesbeføjelser gældende efter Forordning 261/2004. Ved Scenarie 1b, 

får flyselskabet en dobbeltrolle, idet de bliver ansvarlige for flybilletten efter forordningen og 

endvidere formidler af pakkerejsens øvrige ydelse(r) over for forbrugeren. Derfor kan forbrugerens 

beføjelser for de øvrige ydelser gøres gældende efter PRL jf. direktivet. 

 

Scenarie 2a, her gælder ligesom ved ovenstående, at på trods af, at rejsearrangøren påtager sig 

ansvaret for salg af flybilletten, så bliver flyselskabet ansvarlig efter forordningen. Ved Scenarie 

2b bliver flyselskabet ligeledes ansvarlig for flybilletten, mens rejsearrangøren er ansvarlig for 

pakkerejsens øvrige ydelser efter PRL. 

 

I Scenarie 3a, her bliver et flyselskab i udgangspunktet ansvarlig efter forordningens 

bestemmelser, ligesom i ovenstående scenarier ved køb af en flybillet. Dog følger det af 

retspraksis UfR.2016.1062 Ø, at formidleren bliver ansvarlig over for forbrugeren, når denne ikke 

har opfyldt betingelserne for et gyldigt formidlerforbehold. Hvorfor forbrugeren kan gøre sine 

beføjelser gældende over en formidler med fuldmagt, der efter mellemmandsretten i det klare 

                                                
257 Tornbo (2016) s. 29, Se mere i kap. 5. 
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udgangspunkt ikke bliver pligtsubjekt. Scenarie 3b følger det ligesom ovenstående scenarier for 

pakkerejser, at flyselskabet bliver ansvarlig for rejsen efter forordningen, mens formidleren og 

rejsearrangøren hæfter solidarisk efter PRL § 28, for rejsens øvrige ydelser. Dette scenarie 

adskiller sig fra 2b, hvor rejsearrangøren er ansvarlig, hvorimod forbrugeren vil have to 

erhvervsdrivende at rette sit krav over for ved køb af pakkerejser gennem en formidler. 

 

Forbrugeren opnår endvidere beføjelser efter både forordningens bestemmelser, Pakkerejseloven 

jf. Pakkerejsedirektivet (med henvisning til de nye bestemmelser), ved misligholdelse af aftalen, i 

form af forsinkelse, aflysning, ombooking eller nedgradering og herunder mangler ved rejsen. 

Disse er specifikt beskrevet i hhv. Scenarie 1a og 1b, med få tilføjelser i de øvrige scenarier. 

Gennem disse beføjelser sikres den høje forbrugerbeskyttelse, i overensstemmelse med formålet 

med forordningen og direktivet. Retspraksis ønske om at højne forbrugerbeskyttelsen, ved at stille 

strengere krav til formidlerne, gennem det skærpede tydelighedskrav, risikerer dog at skabe den 

modsatte effekt, da retstilstanden findes uklar, når det ikke ekspliciteres, hvorledes og hvad der 

skal til for at opfylde krave, hvorfor præjudikatsværdien af afgørelsen findes nedsat. Samlet set må 

der dog konkluderes at foreligge et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Dette skyldes at forbrugeren 

beskyttes ved reguleringen jf. ovenstående, tydelighedskravet fremover kodificeres ved direktivet 

og findes skærpet i retspraksis, og ikke mindst at Landsretten lader forbrugerens ukendskab til 

lovgivning være diskulperende, modsætningsvist udgangspunkt i dansk ret. 
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Kapitel 4 – Økonomisk Analyse 

4.1 Indledende 

Kapitlet indledes med en introduktion af rejsebranchen og dens relevante problemstillinger ift. 

afhandlingen, ud fra mikroøkonomisk teori, for at illustrere, hvad der sker på markedet når 

formidleren pålægges et ansvar over for forbrugeren, som medfører en omkostning. 

Herefter vil der blive foretaget en teoretisk analyse, med anvendelse af 

transaktionsomkostningsteorien fra retsøkonomien i sammenspil med mikroøkonomiens teori af 

markedseffekterne, for at belyse, hvorvidt det ansvar formilderen er pålagt, skal allokeres for at 

opnå et efficient marked. 

4.2 Præsentation af markedet for formidling af rejseydelser 
I Rejsebranchen 258, er der jf. afhandlingens indledning sket en eksplosiv vækst indenfor nethandel 

af flybilletter og pakkerejser, og formidlere er blevet en fast bestanddel af rejsebranchens mange 

udbydere 259. Formidlernes indtræden på markedet som mellemmand og udbyder, har medvirket til 

at markedet findes at være i heftig konkurrence 260, hvor søgeomkostningerne på markedet er 

reduceret, fordi prisgennemsigtigheden er øget via dealsites og prissammenligningssider. 261 Den 

økonomiske analyse, fokuserer derfor på markedet for formidling af rejseydelser, under en 

fuldkommen konkurrencemodel, hvor formidleren pålægges et ansvar. 

Indledningsvist introduceres markedets tidligere udgangspunkt for et leverandøransvar i afsnit 

4.3.1, hvorefter et marked i ligevægt illustreres i afsnit 4.3.2, hvorefter markedets nye formidler 

ansvarsregel opstilles i afsnit 4.3.3. 

 

4.3 Markedet for formidling og salg af rejseydelser og mikroøkonomisk teori 
4.3.1 Leverandøransvaret ved et trepartsforhold 

Når en forbruger køber en rejseydelse gennem en formidler på markedet, foreligger der et 

trepartsforhold mellem en forbruger, formidler og leverandør. Forbrugeren indgår aftale med 

formidleren, hvori der foreligger et formidlerforbehold jf. illustration 2. Dette forbehold fritager 

                                                
258 Indenfor charter og tourisme, og ikke erhvervs- og forretningsrejser. 
259 Disse udbydere antages at levere flybilletter, rejser og pakkerejser til det danske marked, uden at der stilles krav til, 
at det er en dansk erhvervsdrivende. 
260 Mere om konkurrencen på markedet i afsnit 4.3 
261 Eide & Stavang (2014) s. 132 
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formidleren for ansvar og hermed omkostningerne i forbindelse med tjenesteydelsen, hvorfor 

leverandøren er ansvarlig og må bære omkostningerne i forbindelse med aftalen. 

 

Nedenstående illustration viser det klare udgangspunkt for trepartsforholdet i formidlerbranchen; 

 
Illustration 2: Oversigt over trepartsforholdet. Kilde: egen tilvirkning. 

 

4.3.2 Et marked i ligevægt under fuldkommen konkurrence 

I afhandlingen anvendes udgangspunktet for et marked i ligevægt under fuldkommen konkurrence, 

hvorfor det indledende illustreres, hvorledes en optimal ligevægtssituation ville se ud. 262 

 
Illustration 3: Den optimale ligevægt under en fuldkommen konkurrencemodel 

Kilde: Frank (2010). 263 

 

I modellen findes markedet i teorien at befinde sig i en optimal ligevægtssituation; 

En udbyder vil under fuldkommen konkurrence 264, sætter sin mængde (Q), og pris (P), efter 

markedsligevægten for Q* og P*. Udbyderne er pristager 265 og markedsprisen er lig udbuddet, 

hvorfor den udbudte mængde er lig den efterspurgte mængde. Der findes derfor ikke en 

efterspørgsel til en pris, som er højere end hvad det vil koste at udbyde endnu et produkt, fordi der 

under fuldkommen konkurrence, foreligger en økonomisk efficient allokering af ressourcerne. 

Prisen er fuldstændig elastisk og hermed er profitten lig nul.  Profitten, som er lig nul, findes på 
                                                
262 Se indledende forudsætninger i kap. 1, afsnit 1.7. 
263 Frank (2010) s. 352 f., figur 11.15. 
264 Se antagelser i Kap. 1, afsnit 1.7 og Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 288, der beskriver at der er pristagere, 
homogene produkter og lave indgangs- og exit barrierer. 
265 Ibid, s. 288 
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lang sigt (LR), når prisen konkurreres ned af de mange udbydere, som ofrer deres overskud for 

at ’vinde’ salget af rejseydelser på markedet. 266 Når markedsprisen er konkurreret ned til P*, vil 

der ikke være incitament for at nye udbydere kommer ind på markedet, da de eksisterende 

udbydere har en økonomisk profit lig nul, også kaldet den normale profit. 267  Hermed følger det, 

at den marginale omsætning (MR) er lig den marginale omkostning (MC), som er lig den optimale 

pris (omtalt P*). Optimum af Q og P er derfor placeret, hvor efterspørgselskurven D, skærer S = 

MC, ved P* og Q*.  268 

4.3.3 Markedet når der bliver pålagt et formidleransvar 

Trepartsforholdet på markedet har dog ændret sig, således at formidleren i branchen for rejser og 

pakkerejser er blevet pålagt et ansvar, som branchen aldrig har haft før. Dette er i modsætning til 

branchens udgangspunkt, om at leverandøren bærer ansvaret, hvorfor formidleren er fritaget for 

ansvar over for en forbruger jf. ovenstående. Derfor analyseres det i nedenstående økonomiske 

analyse, hvorvidt ansvaret er økonomisk efficient allokeret på markedet. Der ønskes dog 

indledningsvist i afhandlingen at undersøge, hvad der sker i branchen, når et sådant ansvar 

pålægges en formidler, førend allokeringen kan analyseres. 

 

Det som parterne argumenterer med, er nemlig, at det ikke kan anses for ’rimeligt’ 269 , at 

formidleren bliver pålagt et ansvar og hermed en omkostning, for en ydelse, som denne kun 

formidler et salg for. Det ønskes dog uden hensyntagen til ovenstående, illustreret, vha. 

mikroøkonomisk teori, hvorledes markedet reagerer på, at formidleren pålægges et ansvar; 

 

Det kan illustreres ved en model over fuldkommen konkurrence, hvordan markedet bringes ud af 

den optimale ligevægt ift. prisen på markedet, når formidleren er blevet pålagt et ansvar over for 

forbrugeren. Nedenstående model anvendes analogt og med visse modifikationer. 270 

Formidleransvaret pålægges således at markedet placeres i; P* + T og Q1. Et ansvar anses som en 

omkostning, og sidestilles i afhandlingen, med effekten af at der pålægges en skat på markedet. 271 

                                                
266 Prisen konkurreres ned til P*, som følge af den naturlige konkurrence samt fuldkommen information på markedet, 
under fuldkommen konkurrence. 
267 Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 309 ff. 
268 Frank (2010) s. 352 f. 
269 Vurderes senere i den integrerede analyse, hvor økonomisk efficiens stilles overfor formålsbetragtninger fra juraen. 
270 I afhandlingen er den optimale ligevægt i P* og Q*, men modellen jf. Frank (2010) s. 264, er Q* = Q*1. Endvidere 
anvendes en normal ligevægtsmodel med en opadgående udbudskurve, modsætningsvis modellen, der har en flad 
udbudskurve, som er udtryk for at prisen er fuldstændig elastisk, og udbuddet ikke ændrer sig ved fuldkommen 
konkurrence i ligevægtssituationen jf. ovenstående illustration 3. 
271 Se yderligere forklaring i nedenstående afsnit. 
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Illustration 4: Effekten af et ansvar, som en omkostning på et fuldkommen konkurrence marked. Analog 

anvendelse ift. effekten af skat på et marked. Kilde: Frank (2010). 272 

 

Markedet for formidlerbranchen findes jf.  modellen, ikke at befinde sig i en optimale ligevægt jf. 

ovenstående, når en formidler, oveni prisen på rejseydelsen pålægges et ansvar, som en 

omkostning (T) 273. Omkostningens indhold og delelementer af et ansvar kan ikke beskrives vha. 

mikroøkonomisk teori, hvorfor der i nedenstående transaktionsomkostningsanalyse teoretisk set 

vurderes, hvad ansvaret reelt set indebærer af omkostninger samlet set. Dog konstateres det ved 

ovenstående model, at en ekstra omkostning, når formidleren pålægges et ansvar, vil medføre en 

prisstigning. 

 

Når formidleren pålægges et ansvar, medfører det at udbyderen på markedet, vil øge prisen på 

ydelsen jf. illustration 4. Det vil ligeledes ske, hvis man påførte en skat pr. ydelse på markedet. 274 

Hermed tillægges prisen P*, værdien af ansvaret (T), som en ekstra omkostning. Dette betyder at 

markedet bliver bragt ud i en kortsigts ligevægt ved P* + T og Q1, hvor den solgte mængde af de 

udbudte rejseydelser falder fra Q* til Q1, som følge af prisstigningen fra P* til P* + T, mens 

markedets samlede udbud i udgangspunktet er uændret på kort sigt. 275 Dette skyldes, at udbyderne 

på et marked under fuldkommen konkurrence, ikke kan påvirke prisen eller mængden som 

pristagere 276, hvorfor det er ansvaret der medfører prisstigningen på markedet. Således vil der på 

markedet sælges færre rejseydelser ved Q1, til en højere pris, P* + T i kortsigts ligevægten.  En 

                                                
272 Frank (2010) s. 352 f., figur 11.15 og s. 364, figur 11.22. 
273 (Tax) En skat, vurderes i denne afhandling at have samme effekt på markedet, som et ansvar der pålægges 
formidleren, som en ekstra omkostning. 
274 Frank (2010) s. 364 
275 Ibid, s. 364, figur 11.22. Jf. den oprindelige model, hvor prisen er fuldkommen elastisk, vist ved en horisontal 
udbudskurve. 
276 Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 288 
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skat på markedet, vil medføre at udbudskurven forskydes på lang sigt, hvorfor udbudskurven S1 er 

markeret i illustration 4, som en stiplet kurve. 277  Dette behandles dog ikke yderligere ved 

illustrationen, da alle markedseffekterne ved formidlerens ansvar, beskrives i analysen. 

 

Der kan således ud fra ovenstående model og beskrivelse af formidlerens ansvar, vha. 

mikroøkonomisk teori illustreres, hvorledes branchen under en fuldkommen konkurrencemodel, 

bringes ud af den optimale ligevægt for rejseydelser. Formidlerens ansvar medfører en omkostning, 

som formidleren vil pålægge ydelsens pris, for at få dækket denne omkostning. En prisstigning på 

markedet vil medføre, at der på markedet sælges færre rejseydelser, til en højere pris. Dette er ikke 

ønskværdigt ud fra ovenstående mikroøkonomiske udgangspunkt i en ligevægts situation, og i 

nedenstående analyse beskrives de yderligere effekter ved at pålægge formidleren et ansvar jf. 

afsnit. 4.4.2.1 og 4.4.2.2. 

 

4.4 Transaktionsomkostningsteorien og markedseffekterne 
Anvendelsen af transaktionsomkostningsteorien i den økonomiske analyse, åbner op for en videre 

behandling af den retsøkonomiske tilgang i den integrerede analyse. 278  Indledende beskrives 

Williamsons syn på transaktionsomkostningsteorien, efterfølgende applikeres teoriens relevante 

elementer på den økonomiske analyse, og der anvendes en model med ti faktorer til at udlede, 

hvorledes parternes transaktionsomkostninger opstår og hvad de omfatter. Herefter illustreres vha. 

mikroøkonomiske modeller, hvilke markedseffekter disse omkostninger har for parterne på 

markedet, for til slut at kunne vurdere den effektive allokering af ansvaret ift. de markedsmæssige 

effekter. 

4.4.1 Indledende om transaktionsomkostningsteorien ifølge Williamson 

Ifølge Williamson, opstår en transaktion: ”… when a good or service is transferred across a 

technologically separable interface. One stage of activity terminates and another begins.” 279 

 

Transaktionsomkostninger er de omkostninger, der er forbundet med en transaktion, som begrebet 

indikerer, og Williamson refererer til transaktionsomkostninger som; ”cost of running the 

                                                
277 Frank (2010) s. 364 f. 
278 Se kap. 1 for uddybelse. 
279 Williamson (1981) s. 552 
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economic system” 280 og mener endvidere, at ”Transaction costs are the economic equivalent of 

friction in physical systems.” 281 Transaktionsomkostninger kan endvidere være en omkostning for 

en omfordeling eller allokering, eller i forbindelse hermed. 

 

I denne afhandling finder en transaktion sted, når en forbruger på et marked for formidling af 

rejseydelser køber en sådan ydelse, som leverandøren i udgangspunktet var ansvarlig for. Herefter 

opstår der transaktionsomkostninger på markedet, når et ansvar placeres på hhv. leverandøren og 

forbrugeren og formidleren, hvor sidstnævnte medfører at denne skal bære en omkostning, som de 

markedsudbydere ikke har haft før. 

 

Transaktionsomkostningsteorien analyserer en transaktion og dens karakter, 282  og teorien er 

baseret på princippet om, at transaktionsomkostninger forekommer på markedet og skal minimeres 

eller allokeres til den part der har de laveste omkostninger herved. 

Transaktionsomkostningsteorien omhandler derfor markedets virksomheder, og anvendes fordi 

markedet, ifølge teorien, ikke tager højde for omkostningerne og evt. ikke kan allokere dem 

efficient efter den neoklassiske teori. 283 

 

Williamson opdeler helt overordnet transaktionsomkostninger i to omkostningstyper; i) 

produktions- og ii) friktionsomkostninger. 284  I afhandlingen findes der at være tale om 

friktionsomkostninger i forbindelse med parternes ansvar, efter Williamsons terminologi. Det 

økonomiske modstykke til friktion indenfor produktion, findes indenfor økonomien at være 

transaktionsomkostninger.  Williamson beskriver endvidere omkostningerne som;” Transaction 

cost analysis supplants the usual preoccupation with technology and steady-state production (or 

distribution) expenses with an examination of the comparative cost of planning, adapting, and 

monitoring task completion under alternative governance structures.” 285  Williamson kalder 

                                                
280 Williamson (1985) s. 18 jf. Kenneth Arrow 
281 Ibid, s. 19 
282 Williamson (1981) s. 548 
283 Ibid, s. 548, som ifølge Williamson er ’self-limiting’. 
284 Williamson (1981) s. 552 f. samt Williamson (1985) s. 90-95. Begrebet friktion anvendes indenfor tekniske- og 
mekaniske processer ved produktionen, hvor der opstår problemer med maskinerne eller lign., hvorfor processen er 
genstandsfelt for analysen og ikke selve omkostningen. 
285 Williamson (1981) s. 552 f. samt Williamson (1985) s. 2. Egen fremhævning. 
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således friktionsomkostningerne for; 1) planlægnings-, 2) tilpasnings- og 3) kontrolomkostninger. 

Svarende til Coase inddeling ved; 1) søge-, 2) forhandlings- og 3) kontrolomkostninger. 286 

 

Williamson udvider transaktionsbegrebet, ved at slå fast, at en transaktion ikke udelukkende er en 

overførsel mellem to adskilte parter, som eks. en køber og sælger. 287 En transaktion markerer 

ligeledes en overgang mellem to aktiviteter, og udvidelsen af begrebets anvendelsesområde findes 

særdeles relevant for afhandlingen, hvor der opstår transaktionsomkostninger i forbindelse med et 

pålagt ansvar på markedet. Williamsons syn på transaktionsomkostningsteorien, anerkender 

endvidere visse markedsfejl, herunder begrænset rationalitet, opportunistisk adfærd fra parterne 

ved adfærdsmæssig usikkerhed, som inddrages i afhandlingens vurdering af parternes 

transaktionsomkostninger på markedet. 288 De teoretiske antagelser findes således at bidrage til 

forklaringen af omkostningernes eksistens, for at finde den optimale løsning der minimerer og evt. 

allokerer ansvaret til den part på markedet der har de laveste omkostninger herved. 

 

4.4.2 Parternes transaktionsomkostninger & de markedsmæssige effekter af et ansvar 

Nedenstående transaktionsomkostningsmodel indeholder ti faktorer, som påvirker, og har 

betydning for den samlede mængde af transaktionsomkostninger; 

 
Illustration 5: Faktorer der påvirker Transaktionsomkostninger. Kilde: Cooter & Ulen (2008). 289 

For at kunne vurdere om formidlerens ansvar er skal allokeres for at opnå et efficient marked, er 

det nødvendigt, først at se på, hvorvidt der foreligger høje eller lave transaktionsomkostninger i 

branchen for formidling af rejseydelser. Parternes indbyrdes transaktionsomkostninger og 

                                                
286 Coase (1960) s. 19 
287 Transaktioner kan finde sted indenfor samme virksomhed eksempelvis. Dette kalder Williamson en internaliseret 
transaktion. Hvilket dog ikke findes relevant for nærværende afhandling. 
288 Williamson (1981) s. 553 
289 Cooter & Ulen (2008) s. 94, tabel 4.3 
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baggrunden for disse, undersøges således ud fra transaktionsomkostningsteorien og ovenstående 

model, når ansvaret teoretisk placeres på markedets parter, i nedenstående analyse. Modellen 

indeholder de faktorer der samlet set vurderes at have betydning for den samlede mængde af 

transaktionsomkostninger. Modellen og teorien indeholder dog ikke noget specifikt måleparameter 

for høje og lave transaktionsomkostninger, og der findes ikke nogen vægtning af faktorerne. 

Derfor foretages vurderingen af de væsentligste faktorer, på baggrund af transaktionsomkostnings-

teoretiske argumenter fra Williamson, der må anses at påvirke den samlede mængde af 

transaktionsomkostninger mest.290 Der ses først på formidlerens transaktionsomkostninger ved et 

ansvar, herefter leverandørens, og til sidst forbrugerens omkostninger på markedet. Herefter 

vurderes ved markedseffekterne, hvor omkostningerne er lavest ift. at opnå et efficient marked. 

4.4.2.1 Formidlerens transaktionsomkostninger 

Når formidleren pålægges et ansvar på markedet, findes det nødvendigt at vurdere formidlerens 

samlede mængde af transaktionsomkostninger, i forbindelse med et sådant ansvar. Den 

umiddelbare effekt af et formidleransvar blev illustreret, som effekten ved at pålægge en skat på 

markedet, betalt af forbrugeren. Nedenstående analyse findes derfor at inddrage de faktorer, som 

vurderes væsentlige for formidlerens samlede omkostninger ved at få pålagt et ansvar. Hvorefter 

de markedsmæssige effekter af den samlede mængde af transaktionsomkostninger, illustreres ved 

brug af mikroøkonomiske modeller i afsnit 4.4.2.2. 

 

1. faktor i Cooter & Ulens model om ydelsen er standardiseret eller unik, findes ikke at forøge 

parternes samlede transaktionsomkostninger i forbindelse med et ansvar, hvorfor denne faktor ikke 

behandles udover nedenstående i afhandlingen. Det skyldes, at en rejseydelse altovervejende må 

vurderes at være en standardydelse, på et marked under fuldkommen konkurrence 291 med mange 

udbydere af sammenlignelige ydelser. Tillægsydelser og sammensætningsmuligheder vurderes, 

ikke at udgøre en decideret differentiering af produkterne. 292  Derudover har dealsidernes 

indtræden på markedet, medført at omkostningerne i denne forbindelse er faldet yderligere, 

grundet prissammenligningssider og internettets mulighed for at undersøge ydelserne 293. Disse 

beskriver Coase som søgeomkostninger 294  og Williamson definerer dem tilsvarende som 

                                                
290 Williamson (1981) s. 548 
291 Se indledende forudsætning i kap. 1. 
292 Cooter & Ulen (2008) s. 92 
293 Ibid, s. 97 og Eide & Stavang (2014) s. 132 
294 Coase (1960) s. 19 
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planlægningsomkostninger 295. Det kunne derfor fejlagtigt udledes, udelukkende på baggrund af 

ovenstående, at formidleren ved at agere som en platform på markedet, samlet set har lave 

omkostninger ved et ansvar. Følgende analyse skal dog vurdere formidlerens samlede 

transaktionsomkostninger. 

Den 2. faktor i modellen, som påvirker transaktionsomkostningerne er regelgrundlaget og 

rettighederne i branchen for rejseydelser, ift. om de vurderes klare og simple, eller komplekse og 

uklare. Denne faktor findes, for afhandlingens vurdering af formidleransvaret, at have stor 

betydning, for den samlede mængde af transaktionsomkostninger. Ved et formidleransvar 

pålægges formidleren en yderligere oplysningspligt over for forbrugeren, som der indgås aftale 

med. Selve forpligtelsen og den direkte omkostning ved at opfylde den skriftlige forpligtelse, 

findes ikke at være en stor omkostning i sig selv jf. Williamsons beskrivelse af 

produktionsomkostninger. Det er omvendt friktionerne, og altså transaktionsomkostningerne i 

forbindelse med processen og opfyldelsen af kravet, som øger den samlede mængde af 

transaktionsomkostninger. 296 

 

Når formidleren pålægges et ansvar på markedet, og derfor bliver ansvarlig over for en forbruger, 

som de ikke har været tidligere, vil det påvirke de samlede omkostninger. Reglen ved ansvaret vil 

således i udgangspunktet være klar 297 når formidleren får ansvaret. Ansvarsforpligtelsen afhænger 

dog af oplysningsforpligtelsen, så der vil opstå høje transaktionsomkostninger i forbindelse med at 

opfyldelsen heraf. Der kan således opstå usikkerhed om de krav der rettes mod formidleren, 

hvorfor det øger omkostningerne. 298 

Formidleren antages i denne afhandling, ikke at have en ansvarsforsikring, idet de som formidlere 

tidligere, var fri for ansvar. Hvorfor omkostninger til erstatningsansvar og lign. vil medføre høje 

transaktionsomkostninger. Derudover risikerer formidleren at blive ansvarlig for leverandørens fejl 

ved at blive pålagt et ansvar de ikke tidligere havde. Problematikken heri indebærer, at formidleren 

ikke har kontrol over ydelsen og de fejl der kan opstå i forbindelse med rejseydelsen, hvorfor 

denne ikke kan minimere sandsynligheden herfor og indkalkulere det i sine risici. Således opstår 

der en adfærdsmæssig usikkerhed, fordi leverandøren vil agere opportunistisk, når denne ikke 

bliver ansvarlig. 299  Derfor bliver det meget omkostningsfulgt for formidleren at blive pålagt 

                                                
295 Williamson (1981) s. 552 f. 
296 Williamson (1981) s. 552 f. og Williamson (1985) s. 90-95 
297 Cooter & Ulen (2008) s. 93 
298 Williamson (1981) s. 551-553 
299 Ibid, s. 551 



Side 76 af 128 
  
 

ansvaret. Formidleren kan dog, ved at påtage sig omkostningen ved en ansvarsforsikring, 

minimere sine omkostninger ift. ovenstående problematik vedrørende erstatningskravene. Dette vil 

medføre at formidleren skal afholde yderligere omkostninger. Det vil dog være svært for 

formidleren at vurdere ansvarets omfang ift. erstatningsforpligtelser, som har betydning for 

forsikringspræmien. 

 

Ved den 3. faktor, vurderes den delmængde af omkostninger, der opstår i forbindelse med antallet 

af parter i aftaleforholdet. I branchens trepartsforhold er der inddraget en ekstra part, i modsætning 

til et normalt aftaleforhold med en sælger og en køber ved en transaktion. Efter teorien er der en 

formodning for, at der foreligger høje omkostninger, når der er flere parter end to. 300 En tredjepart 

vil derfor tilføre nogle yderligere omkostninger til aftaleforholdet, idet det kompliceres, 

sammenlignet med udgangspunktet. En formidler vil derfor have en mere omfattende 

oplysningsforpligtelse, som bindeled under et trepartsforhold, hvor der skal klargøres, hvem der 

bliver ansvarlig. Derfor vil et mere komplekst aftaleforhold medføre omkostninger, og i 

forbindelse med ovenstående faktor 2, vil en formidlers ansvar for leverandørens fejl også medføre 

transaktionsomkostninger. 

 

4. faktor som evt. har betydning for formidlerens transaktionsomkostninger er, hvorvidt parterne er 

venlige eller fjendske. Denne faktor vurderes ikke at have betydning for den samlede mængde af 

transaktionsomkostninger, for parterne på markedet. Denne vurdering foretages på baggrund af 

teorien om at aftaler kun indgås, såfremt rationelle parter på markedet, i udgangspunktet, har 

mulighed for at nyttemaksimere. 301 På trods af de adfærdsmæssige antagelser i 

transaktionsomkostningsteorien, som går imod faktor 6, vurderes dog at en rationel part, ikke at 

ville indgå en aftale, der medfører parten et tab, eller hvor denne ikke opnår nogen nytte herved. 
302 Derfor findes der lave eller ingen transaktionsomkostninger i forbindelse med denne del af 

aftaleindgåelsen i branchen for parterne, 303  hvorfor denne faktor ikke behandles yderligere. 

 

Ved den 5. faktor vedrørende parternes kendskabsgrad til hinanden, hvorvidt de er kendte eller 

ukendte, findes denne umiddelbart at have en betydning for omkostningerne ift. om parterne ved, 

                                                
300 Cooter & Ulen (2008) s. 93 
301 Frank (2010), s. 214 og 238 modsætningsvist. 
302 Cooter & Ulen (2008), s. 96 & Miceli (2004) s. 6 
303 Ibid, s. 93 
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hvem de indgår aftale med. 304 Formidlerrollen i trepartsforholdet i branchen, skaber et behov for 

at tydeliggøre aftalens vilkår og betingelser, og ikke mindst dens parter jf. også den 3. faktor om få 

eller mange parter. Formidleren er ved et ansvar, underlagt en oplysningspligt ved 

aftaleindgåelsen, over for forbrugeren, hvorfor dette vil medføre at parterne hermed må blive 

kendte. Derudover giver aftaleindgåelsen på et dealsite, mulighed for at undersøge aftalens forhold 

nærmere. På baggrund af ovenstående må denne faktor samlet set, findes at have lav betydning for 

den samlede mængde af transaktionsomkostninger, men hænger sammen med forklaringen af de 

øvrige faktorer. 

 

Den 6. faktor som påvirker formidlerens samlede mængde af transaktionsomkostninger er, 

hvorvidt parterne findes at være rationelle eller begrænset rationelle. Efter mikroøkonomien og jf. 

faktor 4 i ovenstående, findes der rationelle parter på markedet, som forsøger at maksimere deres 

nytte, herunder også forbrugerne. 305 Transaktionsomkostningsteorien påpeger dog visse 

markedsfejl, som omfatter nogle væsentlige adfærdsmæssige antagelser. Disse adskiller sig fra den 

neoklassiske teori, og ifølge Williamson gør teorien mere realistisk ved ”human nature as we 

know it.”. 306 Antagelserne erkender eksistensen af begrænset rationelle parter på markedet 307 og 

de erhvervsdrivende som udviser opportunistisk adfærd, som der skal tages højde for, når der 

foretages en transaktionsomkostningsanalyse. 308 Forbrugeren udviser begrænset rationalitet, ved 

at indgå aftaler om køb af rejseydelser, på trods af dennes manglende forståelse for, hvad der for 

forbrugeren, ses som komplekse regler på området og betingelser for aftalen. Alt imens de 

erhvervsdrivende udviser stærk opportunistisk adfærd. Hermed handles i egen interesse, med 

henblik på at nyttemaksimere, uden umiddelbar hensyntagen til aftalens modpart, udover den 

generelle oplysningsforpligtelse. 309  Det beskrives af Williamson således;” … economic agents 

are simultaneously subject to bounded rationality and (at least some) are given to opportunism.” 
310 

                                                
304 Ibid, s. 94 
305 Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 109 ff. & Frank (2010) s. 214 og 238  
306 Williamson (1981) s. 553 f. 
307 Cooter & Ulen (2008) s. 94 
308 Williamson (1981) s. 553 
309 Ibid, s. 554 og Williamson (1985) s. 47 
310 Ibid, s. 554, Derudover må der antages at foreligge asymmetrisk information mellem en formidler og en leverandør, 
hvad angår den rejseydelse der bliver formidlet. Dette skyldes, at leverandøren har kontrol over, og viden om ydelsen, 
som en formidler ikke har. Dette behandles dog ikke i denne afhandling, da der ikke ses på interpartesforholdet på 
kontraktniveau eller asymmetrisk information ved Principal-Agent teorien jf. s. 554. 
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De øvrige udbydere, vil således handle opportunistisk, når formidleren har ansvaret og hermed 

ikke afholde omkostninger til at minimere et ansvar, som de ikke har. Formidleren har dog ikke 

mulighed for at påvirke eller afholde tilsvarende omkostninger, der kan begrænse risici eller 

sandsynligheden for fejl som leverandøren har, hvorfor formidleren har meget høje omkostninger i 

den forbindelse. Formidleren har således høje transaktionsomkostninger i forbindelse med den 

store adfærdsmæssige usikkerhed. 311 

 

Ved den 7. og 8. faktor om forsinket udveksling og uforudsete omkostninger, foreligger der, under 

antagelse om, at der ofte opstår en tidsforskel mellem en booking af en rejseydelse og selve 

afrejsetidspunktet, en forsinket udveksling mellem parterne. Dette kan påvirke 

transaktionsomkostningerne, særligt såfremt der opstår uforudsete begivenheder, som medfører 

uforudsete omkostninger. 312  Under antagelse om at uforudsete hændelser forekommer, fra 

aftaleindgåelsen og frem mod opfyldelsen af aftalen, vil det påføre en formidler yderligere 

transaktionsomkostninger, som kan være svære eller umulige for formidleren at forudse og 

indkalkulere i sin forretningsmodel eller pris, hvilket medfører stor usikkerhed for formidleren. 313 

Derfor må disse vurderes at øge formidleren samlede mængde af transaktionsomkostninger i den 

forbindelse. Disse findes dog, at kunne minimeres ved en forsikring, der kan mindske de samlede 

omkostninger, som nævnt ved faktor 2. 

 

Den 9. og 10. faktor vedrørende kontrol og straf, og hermed håndhævelse af aftalen, findes 

umiddelbart ikke relevant i forbindelse med identifikationen af, om der foreligger et brud på 

aftalen, ved det pålagte ansvar. Dog er selve erstatningsforpligtelsen ved et formidleransvar i 

branchen, med til at øge partens samlede transaktionsomkostninger væsentligt jf. faktor 2. Disse 

faktorer behandles ikke yderligere i afhandlingen, og må vurderes at have lave eller ingen 

betydning, ift. at øge den samlede mængde af transaktionsomkostninger i denne afhandling. 314 

 

På baggrund af ovenstående, vurderes formidlerens transaktionsomkostninger i forbindelse med et 

ansvar meget høje. Særligt formidlerens omkostninger i forbindelse med den adfærdsmæssige 

usikkerhed, ved forbrugerens begrænsede rationalitet og de øvrige udbyderes opportunistiske 

                                                
311 Williamson (1981) s. 551-554 
312 Cooter & Ulen (2008) s. 94 
313 Williamson (1981) s. 551 
314 Cooter & Ulen (2008) s. 94 



Side 79 af 128 
  
 

adfærd, findes at være afgørende for formidlerens omkostninger. Den skærpede forpligtelse ved 

trepartsforholdet og usikkerheden om kravenes fremtidige størrelse findes yderligere at øge 

omkostningerne, som dog kan mindskes ved en forsikring, som formidlerne vurderes ikke at have. 

4.4.2.2 Markedseffekterne ved et formidleransvar 

Herefter må det udledes, hvilke markedseffekter formidlerens totale transaktionsomkostninger i 

forbindelse med et pålagt ansvar har, ud fra mikroøkonomiske modeller, som findes at være en 

videreudvikling af analysens udgangspunkt for et pålagt ansvar jf. afsnit 4.3.3, illustration 4. 

 
Illustration 6: Markedseffekterne af formidlerens ansvar ved en markedsmodel og virksomhedsmodel på et 

marked under fuldkommen konkurrence. Analog og modificeret anvendelse. 

Kilder: Frank (2010) 315 & Pindyck & Rubinfeld (2015) 316 

 

Når en formidler påføres et ansvar, som medfører en omkostning jf. afsnit 4.3.3, vil prisen på 

rejseydelsen stige med værdien af omkostningen, hvorfor markedet bliver bragt ud i en kortsigts 

ligevægt ved; P* + T og Q1, illustreret i figur 6.3. 

Der illustreres ved ovenstående virksomhedsmodel, hvad der vil ske, for en enkelt formidler på 

markedet, når det pålagte ansvar medfører en ekstra omkostning. Udgangspunktet for en 

profitmaksimerende formidler under fuldkommen konkurrence vil være, at virksomheden skal 

udbyde, indtil MR = MC. MR er illustreret ved linjen for P*. Når MR skærer MC ved 

udbudskurven, opnås den profitmaksimerende mængde, hvor der således findes optimum af Q og 

P. Den økonomiske profit vil således være nul. 317 

                                                
315 Figur 6.1. og 6.2; Frank (2010) s. 352 f., figur 11.15 og s. 364, figur 11.22. & Frank (2010) s. 346, figur 11.7 
316 Figur 6.3; Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 319, figur 8.19. Figur 8.19 anvendes på trods af at alle firmaer ikke 
pålægges ansvaret som en omkostning, men kun en udbyder kategori af gangen. Markedseffekten illustreres dog 
tilsvarende. 
317 Når den økonomiske profit er lig nul, er der tale om normal profit. 
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Når formidleren tildeles ansvaret på markedet, bliver udbyderen pålagt at sælge rejseydelserne til 

en højere pris end markedsprisen, hvor MC > MR, hvorfor der vil opstå et økonomisk tab, når 

omkostningerne øges yderligere. Ved det profitmaksimerende Q * til en højere pris på kort sigt, vil 

der opstå et tab ved en kortsigts ligevægt for formidleren, illustreret ved det gule felt i figur 6.2.  

Det økonomiske tab som formidleren lider under en kortsigts ligevægt, kan således overføres til 

den markedsmodel der blev taget udgangspunkt i. På markedet for formidling af rejseydelser vil 

formidleren således være placeret i kortsigts ligevægten P* + T og Q1, mens de øvrige udbydere på 

stadig vil kunne sælge rejseydelserne til P*, fordi disse ikke er pålagt ansvaret. Det forudsættes 

herefter i opgaven at udbyderne kan sælge til markedsprisen, på trods af den heftige konkurrence. 
318 

Under forudsætningen om, den hårde konkurrence mellem udbyderne på et marked under 

fuldkommen konkurrence, vil formidlerens øgede pris på P* + T, medføre at formidleren taber 

efterspørgslen til markedets øvrige udbydere, der fortsat kan sælge til markedsprisen P*. Såfremt 

formidleren fortsat kan sælge ydelser til den øgede pris, vil salget medføre et økonomisk tab, som 

illustreret ved figur 6.2. Dog kan et salg med tab på kort sigt godt være fordelagtigt for 

formidleren, hvis der foreligger en forventning om fremtidig profit. 319 Formidleren kan ligeledes 

afholde en omkostning til en forsikring, men dette findes ikke at sænke ansvarsomkostningerne 

tilstrækkeligt, til at formidleren ikke vil påføres et betydeligt økonomisk tab ved ansvaret på 

markedet. 
 

På lang sigt vil udbydernes forskellige pris på markedet, dog resultere i at formidlernes pris over 

P*, vil forårsage et stort økonomisk tab. Formidleren vil derfor vælge, når denne ikke længere kan 

dække sine omkostninger 320, at forlade markedet, da formidleren ellers vil gå konkurs, når der er 

lave exit barrierer under fuldkommen konkurrence. 321 Alternativt konkurreres formidleren ud af 

markedet på lang sigt, ved at de øvrige udbydere sælger til den lavere markedspris, og den 

efterspurgte mængde til formidlerens pris falder, og som beskrevet allerede, forårsager 

økonomiske tab. Når alle de udbydende formidlere konkurreres ud af markedet, som konsekvens 

af ovenstående, vil det således medføre at markedets udbudskurve rykker mod venstre, fra S til S1, 

hvorfor markedets samlede udbud falder jf. figur 6.3. Dette vil påvirke at markedets udbudte 

mængde af ydelser falder fra Q* til Q1, hvorfor markedet vil befinde sig i en kortsigts ligevægt. 
                                                
318 Markedets priser vurderes således ikke i afhandlingen at ligge under markedsprisen. 
319 Pindyck & Rubinfeld (2015), s. 309 & Frank (2010) s. 350 
320 Når prisen er mindre end AVC. 
321 Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 310 
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Hermed vil der, i teorien, være incitament for andre udbydere til at komme ind på markedet, når 

markedets udbudte mængde af ydelser falder, hvorfor det medfører en højere markedspris. Andre 

udbydere vil således potentielt gå ind på markedet, når de kan opnå en positiv langsigtet profit 

herved. 322 

Herefter kan der, ved at se på markedets producent- og forbrugeroverskud, vurderes effekten af 

indgrebet på markedet, ved at pålægge formidleren et ansvar; 

 
Illustration 7: Producent- og forbrugeroverskud ved et formidleransvar. 

Kilder: Frank (2010) 323 & Pindyck & Rubinfeld (2015) 324 

 

Ved at gå fra et perfekt kompetitivt marked jf. tidligere illustration 3, hvor ligevægten ved P* og 

Q* er økonomisk efficient 325, og der ikke kan opnås yderligere fordele, hvor virksomhedernes 

profit er konkurreret ned til nul, her findes den samlede velfærd maksimeret. 326 Her vil producent- 

og forbrugeroverskuddet være maksimeret, ved det aggregerede niveau jf. figur 7.1. 327 

 

Ved at pålægge formidleren ansvaret på markedet, der derved placeres i en kortsigtet 

ligevægtssituation; påvirkes således udbydernes aggregerede producentoverskud (PS), og herunder 

forbrugeroverskuddet (CS), illustreret ved figur 7.2. 

Ved at formidleren pålægges et ansvar på markedet, og hermed en omkostning, der sidestilles med 

effekten af en skat, påvirkes producentoverskuddet. Før indgrebet udgjorde det samlede 

producentoverskud det lyserøde felt PS jf. figur 7.1, felt C + D, men ved at formidlerens 

                                                
322 Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 310 
323 Figur 7.1; Frank (2010) s. 349, figur 11.11 
324 Figur 7.2; Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 328 
325 Frank (2010) s. 353 f. og der foreligger en økonomisk efficient allokering af ressourcerne jf. Pindyck & Rubinfeld 
(2015) kap. 9 og s. 604 
326 Ibid, s. 346 f. 
327 Ibid, s. 347-349 
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omkostninger øges, reduceres producentoverskuddet til udelukkende at udgøre felt D, hvorfor felt 

C mistes på grund af prisstigningen.  Således sænkes det samlede producentoverskud. 

Når prisen på rejseydelsen hæves til P* + T, vil forbrugeroverskuddet minimeres 328, illustreret ved 

det grønne felt, fra før, at udgøre; A + B + TAX, til kun at udgøre felt A. Det der før var et 

forbrugeroverskud ved feltet TAX, er nu blevet en omkostning, som formidleren er pålagt, men 

som forbrugeren må bære ved en prisstigning. Derfor falder det samlede forbrugeroverskud, med 

værdien af den omkostning. Derudover opstår der ved indgrebet, som sidestilles med effekten af 

en skat på markedet, et dødvægtstab ved det orange areal af B + C. Dette er et tab af velfærd fra et 

uudnyttet marked, som følge af formidleransvaret. 329 

 

Den samlede ændring ved velfærdseffekterne er således, at forbrugeroverskuddet er mindsket til at 

udgøre A, men de har mistet TAX + B, som hhv. udgør en prisstigning og en del af dødvægtstabet, 

som et samlet velfærdstab. Producentoverskuddet er ligeledes mindsket ved C, så 

producentoverskuddet kun udgør D, og den ekstra omkostning som formidleren skulle bære, er 

overført ved den øgede pris til forbrugeren. Indgrebet medfører endvidere et samlet dødvægtstab 

ved B+C, som mistes ved at indføre et formidleransvar på markedet. 

 

Der kan ud fra ovenstående vurderes, at det pålagte ansvar på formidleren medfører meget høje 

transaktionsomkostninger og har væsentlige markedsmæssige effekter. Dette skyldes formidlerens 

samlede omkostninger forøges, og ligges oveni prisen, tilsvarende effekten af en skat på markedet, 

hvorfor den efterspurgte mængde til formidlerens pris P* + T overstiger markedsprisen P*. 

Effekten af ansvaret bæres derfor både af formidleren og forbrugeren, der skal betale en højere 

pris. Hermed vil formidleren på lang sigt, ved at udbyde og sælge til et økonomisk tab, 

konkurreres ud af markedet af de øvrige udbydere der kan sælge til P*, hvorfor konkurrencen 

umiddelbart svækkes. 

 

4.4.2.3 Leverandørens transaktionsomkostninger 

Når en leverandør pålægges et ansvar på markedet, findes det nødvendigt at vurdere en 

leverandørs samlede mængde af transaktionsomkostninger i forbindelse med et sådant ansvar på 

markedet. 

                                                
328 Frank (2010) s. 144 ff. 
329 Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 328 
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Nedenstående faktorer findes væsentlige, hvorefter de markedsmæssige effekter af ansvaret 

udledes; 

 

2. faktor om rettighederne i branchen, findes at have stor betydning for leverandørens samlede 

mængde af transaktionsomkostninger. Leverandøren har ligesom formidleren en oplysningspligt 

og en erstatningsforpligtelse ved et ansvar jf. afsnit 4.4.2.1, hvilket udgør en omkostning. Denne 

omkostning vurderes i udgangspunktet ikke høj i sig selv, men har betydning for den samlede 

mængde jf. Williamsons beskrivelse af produktionsomkostninger. 330  Når leverandøren bliver 

ansvarlig, vil denne kunne indkalkulere omkostningerne for et erstatningsansvar i sin 

forretningsplan og formodes hermed at have en ansvarsforsikring, modsat formidleren. Alternativt 

kan det pålægges prisen på lang sigt. Den store forskel fra formidlerens ansvar er dog, at 

leverandøren kan påvirke og minimere sandsynligheden for et erstatningsansvar, ved at kontrollere 

den ydelse han leverer jf. Williamsons beskrivelse af kontrolomkostninger. 331  Derfor kan 

leverandøren, ved at afholde omkostninger til oplysningsforpligtelsen og til kontrolomkostninger 

ift. ydelsens opfyldelse og evt. omkostninger ifm. risici for et erstatningskrav, minimere de 

samlede omkostninger, ved et ansvar. Såfremt man anskuer faktor 9 i modellen ift. ovenstående, 

findes den her, at have betydning. Således kan der, ved et leverandøransvar, opstå omkostninger 

som beskrevet ovenfor, der øger den samlede mængde af transaktionsomkostninger. 

 

Ved den 3. faktor der vedrører antallet af parter i aftaleforholdet, vurderes det at have betydning 

for leverandørens samlede mængde af omkostninger. Se argumenter i afsnit 4.4.2.1, der taler for, 

at trepartsforholdet øger omkostningerne. 

 

Den 6. faktor findes at have stor betydning for leverandørens samlede transaktionsomkostninger. 

Ifølge Williamsons transaktionsomkostningsteori om markedsfejl og adfærdsmæssige antagelser, 

anses forbrugeren som begrænset rationel og leverandørerne som opportunistiske. Forbrugerne er, 

som tidligere nævnt, ikke nødvendigvis klar over, hvad aftalen indebærer og leverandørerne 

handler nyttemaksimerende. Dette findes at have stor betydning for leverandørens omkostninger 

ifm. det pålagte ansvar. En begrænset rationel forbruger, indgår aftaler på markedet selvom denne 

                                                
330 Williamson (1981) s. 552 f. og Williamson (1985) s. 90-95 
331 Ibid, s. 552 f. og Ibid, s. 2 
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ikke forstår aftalen og ikke læser betingelserne. Derfor vil transaktionsomkostningerne ved 

ansvarsforpligtelsen findes høje, fordi de ikke umiddelbart kan foretage foranstaltninger for at 

undgå et ansvar og der opstår ifm. en adfærdsmæssig usikkerhed. 332 

 

Faktor 7 og 8 findes at have betydning for leverandørens samlede mængde af 

transaktionsomkostninger. Der foreligger jf. ovenstående ikke en omgående udveksling af ydelsen. 

Derfor vil der således opstå omkostninger i forbindelse med eventuelle uforudsete hændelser vedr. 

ydelsen. Til forskel for formidleren, vurderes leverandøren dog, at kunne indkalkulere en sådan 

omkostning, der kan forekomme. Dette skyldes at en leverandør jf. faktor 2 og 9 kan påvirke 

opfyldelsen ved at afholde omkostninger til kontrol og lign. Dog vil alle hændelser ikke kunne 

forudses eller dækkes af en forsikring, hvorfor der i den forbindelse ved foreligge omkostninger, 

der medfører at den samlede mængde af transaktionsomkostninger bliver øget. 

 

På baggrund af ovenstående, findes leverandørens forpligtelser ved ansvaret i et trepartsforhold, og 

hæftelsen ved tydelighedskravet at påvirke omkostningerne. Særligt den adfærdsmæssige 

usikkerhed fra forbrugerens begrænsede rationalitet påvirker leverandørens omkostninger. Selvom 

denne kan minimere øvrige omkostninger ved at afholde omkostninger til kontrol, kan 

leverandøren ikke eliminere den adfærdsmæssige usikkerhed, hvorfor leverandøren umiddelbart 

har høje transaktionsomkostninger ved ansvaret. 333 

 

4.4.2.4 Markedseffekterne ved et leverandøransvar 

I nedenstående vurderes herefter, hvilke markedseffekter leverandørens totale 

transaktionsomkostninger har i forbindelse med ansvaret, ud fra mikroøkonomiske modeller, som 

tilsvarende findes anvendt for formidleren i ovenstående; 

                                                
332 Williamson (1981) s. 553 ff. 
333 Ibid, s. 553 ff. 
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Illustration 8: Markedseffekterne af leverandørens ansvar ved en markedsmodel og virksomhedsmodel på 

et marked under fuldkommen konkurrence. Analog anvendelse. 

Kilder: Frank (2010) 334 & Pindyck & Rubinfeld (2015) 335 

 

Når leverandøren pålægges et ansvar på markedet, som medfører en omkostning, vil denne 

omkostning udgøre prisstigningen fra P* til P* + T. Herved bringes markedet ud i en kortsigts 

ligevægt, illustreret ved figur 8.3. 

Ved at anvende virksomhedsmodellen i figur 8.2, kan det illustreres, hvad der vil ske for den 

enkelte leverandør, når denne skal afholde yderligere omkostninger i forbindelse med 

rejseydelsen. Udgangspunktet vil som tidligere nævnt, være at en profitmaksimerene leverandør på 

markedet, vil udbyde ydelserne så længe at MR > MC, på et marked under fuldkommen 

konkurrence ved figur 8.1. Her vil MR = MC 336, ved optimum af Q og P. 

Tilsvarende formidleren, vil leverandøren, når denne pålægges ansvaret på markedet, sælge 

rejseydelserne til en højere pris end markedsprisen, hvor MC således vil overstige MR. Her vil 

således opstå et økonomisk tab, når leverandørens omkostninger øges. Således udbydes der i 

udgangspunktet til et profitmaksimerende Q* ved en højere pris på kort sigt, hvorfor der for 

leverandøren vil opstå et økonomisk tab ved kortsigts ligevægten, illustreret ved det gule felt i 

figur 8.2.  

Herefter overføres det økonomiske tab for leverandøren til markedsmodellen, som der i 

afhandlingen tages udgangspunkt i. Her vil markedet for rejseydelserne være placeret i en kortsigts 

ligevægt ved P* + T og Q1, hvor leverandørerne i disse tilfælde alene bærer ansvaret på markedet, 

hvorfor de øvrige udbydere fortsat kan sælge ydelserne til P*. 

 
                                                
334 Figur 8.1. og 8.2; Frank (2010) s. 352 f., figur 11.15 og s. 364, figur 11.22. & Frank (2010) s. 346, figur 11.7 
335 Figur 8.3; Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 319, figur 8.19. Figur 8.19. 
336 Hvorfor den økonomiske profit er lig nul. 
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Ved den hårde konkurrence ved fuldkommen konkurrence, vil leverandørens højere pris på P* + 

T, medføre at leverandøren taber dele eller hele efterspørgslen til markedets øvrige udbydere. 

Såfremt leverandøren fortsat kun kan sælge rejseydelser til en forhøjet pris, vil salget medføre et 

økonomisk tab, vist i figur 8.2. Det kan dog efter teorien, godt kan være økonomisk fordelagtigt at 

fortsætte salget til en højere pris på kort sigt, hvis der foreligger en forventning om fremtidig 

profit. 337 

 

Tilsvarende formidlerens situation, vil der for leverandøren på lang sigt, opstå et stort økonomisk 

tab ved at sælge til en højere pris end markedsprisen med øgede omkostninger. 

Leverandøren kan derfor teoretisk blive konkurreret ud af markedet på lang sigt, hvis de øvrige 

udbydere på markedet fortsat sælger til den lavere markedspris, og leverandøren må sælge til en 

højere pris, som vil være lavt, eller slet ikke efterspurgt på et fuldkommen konkurrence marked. 338 

Såfremt de udbydende leverandører teoretisk blev konkurreret ud af markedet, vil det medføre at 

markedets udbudskurve vil rykke mod venstre, fra S til S1, hvorfor det samlede udbud vil falde jf. 

figur 8.3. Dette vil bevirke at markedets udbudte mængde af rejseydelser falder fra Q* til Q1, og 

markedet placeres i en kortsigts ligevægt ved en højere pris. Andre udbydere kan, i teorien 

potentielt, gå ind på markedet ved de lave indgangsbarrierer under fuldkommen konkurrence. 339 

 

Dog vurderes det, ved afhandlingens yderligere anvendelse af transaktionsomkostningsteorien, at 

leverandørerne har mulighed for at blive på markedet, såfremt de kan eliminere eller minimere den 

ekstra omkostning de pålægges ved et ansvar. Under den teoretiske forudsætning, må leverandøren 

formodes at være gået på kompromis med visse andre omkostninger, eller have forringet kvaliteten 

af ydelsen. Forudsætningen betinges således af ovenstående, da leverandøren ikke kan overleve på 

markedet med skærpet konkurrence, når denne skal bære høje omkostninger ifm. forbrugerens 

begrænsede rationalitet, mens konkurrenternes pris der er presset ned til markedsprisen. Derfor må 

enten kvalitet, omkostningsminimering eller øvrige forhold være justeret, ift. de yderligere 

omkostninger leverandøren skal afholde ved et ansvar. 340 Derfor opstår der således en prisstigning 

ifm. leverandørens yderligere omkostninger, som ses ved ovenstående illustration 8. 

                                                
337 Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 309 & Frank (2010) s. 350 
338 Det er ikke rent praktisk et scenarie at alle leverandører konkurreres ud af markedet, da de leverer rejseydelserne. 
339 Ibid, s. 310 
340 Williamson (1981) s. 553 



Side 87 af 128 
  
 

Såfremt kvaliteten ved rejseydelsen forringes, vil der således skelnes mellem, om forbrugerne kan 

identificere denne forskel eller ikke. Når en forbruger kan skelne mellem ydelsens kvalitet før og 

efter ansvaret, vil den efterspurgte mængde af leverandørens ydelse falde, hvorfor de vil lide under 

et tab, når de mister noget efterspørgsel til markedets øvrige udbydere. Kundernes manglende 

kendskab til branchen, sammenlignet med udbyderne, vil dog gøre, at leverandørens ydelse stadig 

efterspørges, selvom kvaliteten reelt set er forringet. 341 

Leverandørens ansvar på markedet vil dog, uanset om de konkurreres ud af markedet eller kan 

forblive på markedet til en øget omkostning, bevirke at de påføres yderligere omkostninger og et 

tab, illustreret ved det gule felt i figur 8.2. 

Herefter ses på markedets producent- og forbrugeroverskud, for at vurdere effekten af indgrebet på 

markedet, ved at pålægge leverandøren et ansvar. 

 
Illustration 9: Producent- og forbrugeroverskud ved et leverandøransvar. 

Kilder: Frank (2010) 342 & Pindyck & Rubinfeld (2015) 343 

 

Ved at opstille figur 9.1 jf. også tidligere figur 7.1, illustreres en ligevægt på et kompetitivt 

marked, med en økonomisk efficient allokering af ressourcerne, 344 hvor den samlede velfærd er 

maksimeret. 345  Herefter udledes det, ved figur 9.2, hvilke effekter det har på producent- og 

forbrugeroverskuddet, når leverandøren pålægges et ansvar. 

 

Når leverandøren pålægges ansvaret og omkostningen, der sidestilles med effekten af en skat på 

markedet, påvirkes producentoverskuddet herved. Før indgrebet, udgjorde det samlede 

                                                
341 Ibid, s. 553 & Cooter (2008) s. 228 
342 Figur 7.1; Frank (2010) s. 349, figur 11.11 
343 Figur 7.2; Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 328 
344 Frank (2010), s. 353 f. jf. Pindyck & Rubinfeld (2015) kap. 9 og s. 604 
345 Frank (2010) s. 346 f. 
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producentoverskud det lyserøde felt PS, C + D jf. figur 9.1, men idet leverandørens omkostninger 

øges ved ansvaret, reduceres producentoverskuddet til, kun at udgøre felt D, hvorfor felt C mistes.  

Således sænkes det samlede producentoverskud ved et leverandøransvar. 

Ved at prisen på ydelsen hæves til P* + T, minimeres forbrugeroverskuddet 346, illustreret ved det 

grønne felt, som tidligere udgjorde CS; A + B + TAX, til kun at udgøre feltet A ved figur 9.2. Det 

der før udgjorde et forbrugeroverskud, ved feltet TAX, er blevet en omkostning, som leverandøren 

pålægges. Forbrugeren skal dog bære denne omkostning ved en prisstigning. Hermed falder det 

samlede forbrugeroverskud, med værdien af omkostningen. Derudover opstår der ved indgrebet på 

markedet, et dødvægtstab 347 ved det orange areal af B + C, som er velfærd der mistes, ved 

leverandøransvaret. 348 

Velfærdseffekterne samlet set udgør således; et mindsket forbrugeroverskud fra A + B + TAX, til 

kun at udgøre A, grundet prisstigningen og noget af dødvægtstabet. Derudover opstår der et 

mindsket producentoverskud, ved D, idet forbrugeren påføres omkostningen for TAX, hvorfor der 

i den forbindelse kun opstår den anden del af dødvægtstabet C, på producentens side. Indgrebet 

medfører således et samlet dødvægtstab ved B+C, der er tabt velfærd grundet leverandøransvar. 

 

Ud fra ovenstående kan det vurderes, at et pålagt leverandøransvar har en del markedsmæssige 

effekter. Leverandørens samlede omkostninger forøges ved et ansvar og bliver lagt oveni prisen, 

som forbrugeren hermed betaler ved P* + T. Således overstiges markedsprisen ved P*, og både 

forbruger og leverandør bærer noget af omkostningen ved leverandørens ansvar. Leverandøren vil 

ved ansvaret, være nødt til at udbyde rejseydelserne med en øget omkostning, og sælge til et tab, 

hvorfor de på lang sigt teoretisk kan konkurreres ud af markedet. Dog kan leverandøren, ved at 

minimere andre omkostninger eller sænke kvaliteten af ydelsen, blive på markedet, under tidligere 

forudsætning, ved at handle opportunistisk.  349 

 

4.4.2.5 Forbrugerens transaktionsomkostninger 

Ved at pålægge forbrugeren ansvaret på markedet, skal det vurderes, hvilke faktorer der påvirker 

dennes samlede mængde af transaktionsomkostninger, ift. hvis forbrugerens krav ikke bliver 

                                                
346 Ibid, s. 144 ff. 
347 Netto tabet i CS og PS, som følge af indgrebet på markedet, ved et formidleransvar og en ekstra omkostning. 
348 Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 328 
349 Williamson (1981) s. 553 
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dækket af udbyderne jf. ovenstående. Nedenstående faktorer vurderes væsentlige for forbrugeren, 

hvorefter de markedsmæssige effekter af ansvaret udledes ved mikroøkonomiske modeller; 

2. faktor vurderes ligesom de øvrige ansvarsfordelinger på markedet, at have betydning for 

forbrugerens samlede omkostninger. Fra en forbrugers synspunkt, kan reglerne i branchen 

umiddelbart virke uklare og komplekse 350 , hvilket vil medføre høje omkostninger i den 

forbindelse, såfremt ansvaret i disse tilfælde var pålagt forbrugeren selv. Det vil dog i praksis være 

forholdsvist omkostningsfrit for forbrugeren at undersøge reglerne ved aftaleindgåelsen, efter 

betragtningen vedr. søgeomkostningerne ved formidlerens 1. faktor. Derudover har forbrugeren 

mulighed for at kontakte aftaleparterne og undersøge de generelle regler 351 , hvorfor 

omkostningerne for en forbruger herved umiddelbart vurderes lave, og ikke påvirker den samlede 

mængde af transaktionsomkostninger i den forbindelse. 

Ved den 3. faktor, kan refereres til tidligere argumenter i formidlerafsnittet jf. den økonomiske 

teori, idet omkostningerne umiddelbart vurderes øgede ved et trepartsforhold. Den 5. faktor findes 

at have lav betydning for forbrugerens samlede mængde af transaktionsomkostninger i forbindelse 

med ansvaret. Her anføres tilsvarende argumenter som findes ved faktor 2, idet en forbruger kan 

undersøge aftaleforholdet, hvis der opstår tvivl om de involverede parter, hvorfor transaktionerne i 

den forbindelse ikke vurderes at blive væsentligt øget herved. 

 

Den 6. faktor findes derimod at have stor betydning for forbrugerens samlede omkostninger. Ved 

transaktionsomkostningsteorien findes afgørende markedsfejl, som vedrører adfærdsmæssige 

antagelser, hvor forbrugeren anses for at være begrænset rationel og leverandørerne som 

opportunistiske 352. Den begrænsede rationalitet udvises fra forbrugeren, idet denne indgår aftaler 

om køb af rejseydelser, til trods for en manglende forståelse for reglerne på området og betingelser 

for aftalen. I modsætning handler den erhvervsdrivende, enten formidleren eller leverandøren, på 

markedet i egen interesse, med henblik på at nyttemaksimere og udviser hermed opportunistisk 

adfærd, da der ikke tages hensyn til forbrugeren udover de forpligtelser reglerne fastsætter. 353 

Forbrugeren har i den forbindelse høje transaktionsomkostninger, når denne pålægges ansvaret og 

hermed skal bære omkostningen for sine egne krav, der ikke opfyldes af de opportunistiske 
                                                
350 På baggrund af tidligere antagelse. 
351  Ved informationer på hjemmesiden, de kan ringe til aftaleparten eller kontakte dem på anden vis, idet de 
erhvervsdrivende skal opfylde den generelle oplysningspligt og vejlede forbrugeren. 
352 Williamson (1981) s. 553 
353 Williamson (1981) s. 554 og Williamson (1985) s. 47 
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erhvervsdrivende. De erhvervsdrivende kan således drage fordel af forbrugerens uvidenhed om 

branchen og handle så det er til fordel for deres egen nyttemaksimering, hvilket giver stor 

adfærdsmæssig usikkerhed. 354 

 

Efter den neoklassiske teori findes, i modsætning til ovenstående, rationelle og nyttemaksimerende 

agenter jf. også faktor 4 355 . Derfor ville forbrugeren, såfremt denne forstod reglerne og aftalens 

indhold og betingelser, ikke umiddelbart indgå aftalerne, i de tilfælde hvor forbrugeren selv bliver 

ansvarlig for sine krav. En rationel agent ville, medmindre omkostningen ved at undersøge 

reglerne overstiger nytten ved at have information, afholde søgeomkostningerne i den forbindelse. 
356 Derfor ville det vurderes irrationelt for en forbruger, ikke at undersøge reglerne, når denne 

bliver ansvarlig på markedet og hermed selv må bære omkostningerne for sine krav i forbindelse 

med ydelsen. Derfor vurderes denne faktor at have afgørende betydning, og påvirke den samlede 

mængde af forbrugerens transaktionsomkostninger ved ansvaret. 

 

Faktor 7 og 8 findes at have betydning for forbrugerens samlede transaktionsomkostninger 

ligesom ovenstående argumenter til disse. Når forbrugeren pålægges ansvaret på markedet, findes 

denne at have høje omkostninger, med begrundelse i ovenstående faktor 2 og 6. Især når en 

forbruger vurderes, ikke at have forstået de umiddelbart komplekse rettigheder og agerer 

begrænset rationel ved at indgå aftalen uanset, medfører det potentielle høje omkostninger, ved 

uforudsete hændelser. 357 

På baggrund af ovenstående, findes rettighederne i branchen og trepartsforholdet at have 

betydning for forbrugerens transaktionsomkostninger, sammen med den begrænset rationelle 

adfærd og de erhvervsdrivende opportunistiske adfærd på markedet. I den forbindelse vil det 

yderligere påvirke forbrugerens omkostninger at denne skal bære omkostninger for uforudsete 

hændelser, som denne ikke kan påregne. Det vil således have stor betydning for forbrugerens 

samlede mængde af omkostninger, som vurderes høje. 

 

                                                
354 Cooter & Ulen (2008) s. 228 
355 Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 109 ff. & Frank (2010) s. 214 og 238 
356 Cooter & Ulen (2008) s. 228 f. 
357 En forbruger kan ved et pålagt ansvar, vælge at tilkøbe en forsikring ved aftaleindgåelsen for, hermed at begrænse 
sin risici og omkostninger i den forbindelse, men igen foretages dette valg ud fra begrænset rationalitet. 
Forsikringsmuligheden uddybes dog ikke nærmere. 
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4.4.2.6 Markedseffekterne ved et forbrugeransvar 

Herefter udledes det, hvilke markedseffekter forbrugerens totale transaktionsomkostninger, i 

forbindelse med et pålagt ansvar, har vha. mikroøkonomiske modeller; 

 
Illustration 10: Markedseffekterne af forbrugerens ansvar ved en markedsmodel under fuldkommen 

konkurrence. Analog og modificeret anvendelse. Kilde: Frank (2010) 358 

Når en forbruger på markedet selv pålægges et ansvar, som medfører en omkostning, vil 

forbrugeren indgå færre aftaler. Dette skyldes at denne selv skal bære visse omkostninger i 

forbindelse med ydelsen, hvorfor nogle ikke ønsker at indgå aftalen, som de ville før ansvaret blev 

pålagt. Under den tidligere antagelse om, at omkostningen svarer til en pålagt skat på markedet, vil 

forbrugerens ansvar, medføre en ændring i efterspørgslen. Derfor bringes markedet ud i en 

kortsigts ligevægt ved; P*(T) og Q1, illustreret i figur 10.2. Hermed rykkes efterspørgselskurven 

mod venstre fra D til D1, til en lavere mængde, og lavere pris på markedet. 359  Den samlede 

efterspørgsel på markedet falder således. Dette skyldes at rationelle forbrugerne på markedet ikke i 

samme omfang vil købe rejseydelserne, når de selv bliver ansvarlige for visse forhold, under 

aftaleindgåelsen og skal bære omkostningerne herfor. Derfor flyttes markedet til en ny kortsigts 

ligevægt ved; P*(T) og Q1, jf. figur 10.2. 

 

Ændringen i efterspørgslen på markedet vil medføre et prisfald på kort sigt. Dette prisfald vil 

tvinge udbyderne til at udbyde ydelserne til en lavere pris på markedet, hvorfor prisen P*(T), vil 

være under den optimale pris P*, vist i figur 10.2. Dette vil medføre et økonomisk tab for 

udbyderne, hvilket på længere sigt kunne betyde at nogle af udbyderne ikke ønskede at sælge til 

denne lave pris på markedet.  

                                                
358 Figur 10.1. og 10.2; Frank (2010) s. 352, figur 11.15 og s. 357, figur 11.16 
359  Frank (2010) s. 357, Figur 11.16. Der foreligger yderligere ikke en invers relation mellem Q og P, ved 
efterspørgselskurven, som der gør ved udbudskurven. 
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Derfor kunne en langsigtet konsekvens være, at nogle udbydere ville forlade markedet ved de lave 

exit barrierer under fuldkommen konkurrence. 360  Dog vil en del forbrugere, begrundet i den 

begrænsede rationalitet på markedet, fortsat efterspørge ydelserne, selvom disse er pålagt ansvaret. 

Yderligere har de opportunistiske udbydere mulighed for at drage fordel af forbrugerens 

uvidenhed om branchen, når disse selv bærer ansvaret, hvilket ligeledes vil påvirke forbrugerens 

ansvar og omkostninger i den forbindelse. 361 

 

Herefter vurderes effekten af at forbrugeren selv pålægges ansvaret, ved at se på markedets 

producent- og forbrugeroverskud i nedenstående; 

 
Illustration 11: Producent- og forbrugeroverskud ved et forbrugeransvar. 

Kilder: Frank (2010) 362 & Pindyck & Rubinfeld (2015) 363 

 

Det illustreres ved ovenstående figur 11.1 og 11.2, hvorledes forbrugeransvaret på markedet 

påvirker markedet og den samlede velfærd. På et perfekt kompetitivt marked, findes ligevægten, 

P* og Q*, økonomisk efficient 364, og den samlede velfærd er maksimeret på aggregeret niveau 
365 jf. figur 11.1. 366  Når forbrugeren pålægges ansvaret og hermed omkostningen, placeres 

markedet i en ny ligevægt, hvorfor det aggregerede forbruger- og producentoverskud ændres, som 

illustreret ved figur 11.2 Før forbrugerne blev pålagt ansvaret, udgjorde det samlede 

forbrugeroverskud det grønne felt CS jf. figur 11.1, tilsvarende felt A + B i figur 11.2. Ved et 

pålagt ansvar skal forbrugeren dog afholde omkostninger i denne forbindelse, illustreret ved den 

                                                
360 Frank (2010) s. 357. Dette ville medføre at udbuddet på markedet endvidere blev mindre, hvorfor udbudskurven 
ville rykke mod højre. 
361 Williamson (1981) s. 553 f. 
362 Figur 7.1; Frank (2010) s. 349, figur 11.11 
363 Figur 7.2; Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 328 
364 Frank (2010) s. 353 f. og Pindyck & Rubinfeld (2015) kap. 9 og s. 604 
365 Ibid, s. 346 f. 
366 Ibid, s. 347-349 
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grønne TAX rektangel, hvorfor deres samlede forbrugeroverskud reduceres til at udgøre feltet A 

alene. Dette er på trods af at forbrugeroverskuddet markeret med grøn kunne synes større. Dog 

foreligger det således, at prisen på rejseydelsen reduceres fra P* til P*(T), grundet den lavere 

efterspørgsel, men at forbrugeren har yderligere omkostninger i forbindelse med at bære ansvaret 

på markedet. Derfor kan det virke misvisende, alene at betragte det grønne felt, når de samlede 

omkostninger øges. 

 

Når forbrugeren pålægges ansvaret og hermed omkostningen, vil det stadig have effekt på det 

samlede marked og de øvrige parter. Forbrugeren skal alene bære omkostningen, hvilket medfører 

at efterspørgslen falder og det presser prisen ned under markedsprisen. Det betyder at prisen på 

rejseydelsen falder til P*(T). Hermed minimeres producentoverskuddet, illustreret ved det lyserøde 

felt i figur 11.2, til at udgøre feltet D. Yderligere er det der før var et producentoverskud, ved feltet 

TAX, er nu blevet en omkostning, som forbrugeren alene skal bære. Derfor falder det samlede 

producentoverskud, med værdien af den omkostning. Derudover opstår der ved indgrebet på 

markedet, som sidestilles med effekten af en skat på markedet, et dødvægtstab illustreret ved det 

orange felt B + C. 

Den samlede ændring af velfærdseffekterne er således, at producentoverskuddet mindskes til at 

udgøre D, hvor TAX + C er mistet og udgør hhv. et prisfald og en del af dødvægtstabet. 

Forbrugeroverskuddet er ligeledes mindsket med feltet B, så det kun udgør feltet A, og den ekstra 

omkostning som forbrugeren skal bære, er overført ved den faldende pris. Indgrebet medfører 

slutteligt et samlet dødvægtstab ved B + C, som mistes ved at forbrugeren selv skal bære ansvaret. 

 

4.5 Vurdering af ansvarsallokeringen for et efficient marked 
På baggrund af ovenstående analyse af de væsentlige faktorer, som påvirker parternes 

transaktionsomkostninger, findes at markedets parter i forbindelse med et ansvar, alle ville have 

høje transaktionsomkostninger, efter teoriens model for hhv. høje eller lave omkostninger. Derfor 

kan ansvarets allokering, ikke alene ved transaktionsomkostningsanalysen, vurderes, hvorfor 

markedseffekterne ved et pålagt ansvar blev analyseret ved mikroøkonomiske modeller. I 

nedenstående vurderes herefter, hvorledes formidleransvaret skal allokeres for at opnå et efficient 

marked. 
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4.5.1 De samlede markedseffekter ved parternes ansvar 

I nedenstående model, sammensættes de tre parters markedsmæssige effekter af et pålagt ansvar i 

branchen jf. ovenstående analyse. Hermed illustreres det at ansvarets placering, har forskellige 

effekter på markedet og at markedet heraf bliver bragt ud i forskellige kortsigtede 

ligevægtssituationer. 367  Udledningen af markedsmodellen, baseres således på analysens 

individuelle fremstillinger i afsnit 4.4.2 af hhv. formidlerens, leverandørens og forbrugerens 

ansvar på markedet, for at finde ud af, hvorledes formidleransvaret skal allokeres for at opnå et 

efficient marked; 

 
Illustration 12: De samlede markedseffekter ved parternes pålagte ansvar ved en markedsmodel under 

fuldkommen konkurrence. Analog og modificeret anvendelse. Kilde: Frank (2010) 368 

 

Ved at beskue de tre ansvarsfordelinger i figuren, kan de samlede markedseffekter belyses. Der 

kan dog ikke, alene ved at se på modellen, udledes, hvor de største og mindste økonomiske 

effekter foreligger alene. Figuren er en illustrativ klarlæggelse af de tre parters placering, og 

parterne tildeles en farvekode, hvor; formidleren er markeret med gul, og rammer 

ligevægtspunktet P* + TFM og QFM, mens leverandøren ses ved den pink markering i P* + TLV og 

QLV og forbrugerens ansvar er markeret med grøn og rammer P* (TFB) og QFB. Her findes dog 

ikke konkret empiri på parternes indbyrdes værdi af transaktionsomkostningerne og 

markedseffekterne, hvorfor ovenstående figur udelukkende er den illustrative effekt af markedets 

parters ansvar. Der er således tale om en teoretisk udledning, ved den økonomiske analyse med 

                                                
367 Figuren er illustreret som et konkret eksempel i afhandlingen, men ikke baseret på faktuelle tal fra branchen. Derfor 
ses illustrationen som en teoretisk udledning af ovenstående analyse af markedseffekterne ved et ansvar. 
368 Figur 12; Frank (2010) s. 352, figur 11.15 og s. 357, figur 11.16 og s. 364, figur 11.22. 
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anvendelse af mikroøkonomien og transaktionsomkostningsteorien, og modellen med de ti 

faktorer, hvor parternes omkostninger vurderes høje. 369  Derfor viser markedseffekterne ved 

ovenstående figur 12, på y-aksen, omkostningens teoretiske størrelse, hvor værdien findes 

forskellig, som tillægges prisen ved et ansvar. X-aksen viser, hvorledes markedseffekterne 

påvirker den udbudte mængde af rejseydelser. Yderligere kan der, ved at se på parternes 

kortsigtede ligevægtssituationer, der bevæger sig væk fra den optimale ligevægt ved Q* og P*, 

vurderes hvilket ansvar der synes at have de største markedsmæssige effekter. 

 

4.5.2 Parternes transaktionsomkostninger 

Formidlerens ansvar medfører at markedet bringes ud i en kortsigtet ligevægt, der er placeret 

længst væk fra den optimale ligevægt. Dette begrundes i den forudgående analyse, hvorfor dette 

ansvar vurderes at have de højeste transaktionsomkostninger og markedsmæssige effekter. Dette 

skyldes at formidlerens omkostninger ved ansvaret, findes særligt høje, ved den adfærdsmæssige 

usikkerhed. Forbrugeren er begrænset rationel og indgår derfor aftaler, som de ikke nødvendigvis 

forstår, men som formidleren skal bære omkostningen for. 370 Derudover risikerer formidleren at 

være ansvarlig for leverandørens fejl og kan ikke påvirke disse, hvorfor der yderligere opstår 

opportunistisk adfærd på markedet, som øger formidlerens samlede omkostninger. 371 Derfor har 

formidleren meget høje transaktionsomkostninger, i forbindelse med at blive påført ansvaret på 

markedet. Selvom denne kan afholde en omkostning og forsikre sig, for at mindske de økonomiske 

tab, som ansvaret medfører, vurderes dette ikke at sænke formidlerens omkostninger tilstrækkeligt. 

Omkostningerne ifm. den begrænsede rationelle forbruger og formidlerens manglende adgang til 

at kontrollere ydelsen, medfører betydelige omkostninger, når formidleren ikke kan påvirke 

ansvaret. 

 

Markedseffekterne af formidleransvaret følger endvidere at påvirke, at prisen for rejseydelsen øges 

ved omkostningen, således at prisen placeres i P*TFM over markedsprisen P*, og den efterspurgte 

mængde til formidlerens pris falder. Dette medfører et økonomisk tab for formidleren, som på lang 

sigt vil konkurreres ud af markedet, når de øvrige udbydere kan sælge ydelserne til markedsprisen. 
372  Hermed svækkes konkurrencen på markedet, når formidlerne i branchen forsvinder og 

                                                
369 Figuren er illustreret som et konkret eksempel i afhandlingen, men ikke baseret på faktuelle tal fra branchen. 
370 Williamson (1981) s. 553 f. 
371 Ibid, s. 553 f. 
372 jf. tidligere forudsætning om at priserne ikke befinder sig under markedsprisen. 
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udbuddet derfor falder fra S til SFM. På denne baggrund, findes formidleransvaret at skulle 

allokeres til en af markedets øvrige parter, for at opnå et efficient marked for formidling af 

rejseydelser, da ansvaret ifølge transaktionsomkostningsteorien, skal allokeres til den part der har 

de laveste omkostninger herved. 

 

Forbrugerens og leverandørens ansvar synes omvendt at være tættest på markedets udgangspunkt 

for en ligevægts situation efter illustration 12. Parternes omkostninger i den forbindelse ligger, på 

baggrund af ovenstående analyse, tæt på hinanden, selvom transaktionsomkostningsteorien ikke 

bidrager med noget måleparameter for omkostningernes størrelse. Herefter kan der, ud fra 

analysen af parternes ansvar og de markedsmæssige effekter, udledes hvilken allokering der har de 

laveste omkostninger ved ansvaret. 

 

Forbrugeren synes, jf. ovenstående analyse af transaktionsomkostningerne, at have høje 

transaktionsomkostninger i forbindelse med bl.a. de erhvervsdrivendes opportunistiske adfærd, 

som forbrugeren ikke kan påvirke. 373  Dog kan denne forsøge at minimere transaktions-

omkostningerne ved at undersøge regler mv., når nytten er højere end omkostningen herved. 374 

Markedseffekterne ved et forbrugeransvar vurderes endvidere betydelige, når forbrugerens 

omkostning ved ansvaret, vil bevirke en faldende efterspørgsel på markedet, som rykker 

efterspørgselskurven fra D til DFB. Herved vil udbyderne være tvunget til at sænke prisen på 

rejseydelserne og påføres et økonomisk tab. Nogle udbydere ville evt. forlade markedet ved den 

lave pris. Dog vil den begrænsede rationalitet bevirke at forbrugerne fortsat vil indgå aftaler, 

selvom de skal afholde en omkostning i forbindelse med ansvaret. 

Leverandørens ansvar på markedet vil, som ved forbrugeren, medføre høje transaktions-

omkostninger, som øger prisen til P* + TLV, og udbuddet vil forskydes mod venstre. Ansvaret 

indebærer bl.a. at leverandøren skal afholde omkostninger ifm. den adfærdsmæssige usikkerhed, 

ved at forbrugeren er begrænset rationel. Leverandøren har dog ved ansvaret, en mulighed for at 

afholde kontrolomkostninger eller forsøge at minimere de samlede omkostninger, ved at sænke 

kvaliteten på ydelsen eller tilsvarende. Således kan omkostningerne ved ansvaret minimeres, 

hvorfor transaktionsomkostningerne umiddelbart er høje, men kan minimeres. 

 

                                                
373 Williamson (1981) s. 553 f. 
374 Cooter & Ulen (2008) s. 228 
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Men såfremt leverandørens omkostninger ikke kan minimeres betydeligt, risikerer leverandøren 

teoretisk set at blive konkurreret ud på længere sigt, hvis de økonomiske tab, i forbindelse med 

ansvaret, bliver betydelige. Til forskel for formidleren, kan leverandøren dog påvirke ydelsen og 

indkalkulere omkostningerne, hvorfor ansvaret og omkostningerne synes betydeligt mindre. 

Leverandøren antages ligeledes at have en forsikring der begrænser omkostningerne ved ansvaret. 

 

Der kan der ved transaktionsomkostningsteoriens fokus på den efficiente ressourceallokering, 

udledes at ansvaret skal allokeres til den part i branchen der har de laveste omkostninger herved. 
375 

Ud fra parternes transaktionsomkostninger og markedseffekterne kan der således vurderes, at 

ansvaret skal allokeres til leverandøren, når denne kan minimere sine omkostninger ved ansvaret. 

Her vil leverandøren have de laveste omkostninger ved et ansvar og herved opnås et efficient 

marked. Såfremt leverandøren dog ikke kan minimere sine omkostninger, på baggrund af de 

tidligere forudsætninger, og således ikke har de laveste transaktionsomkostninger, skal ansvaret 

allokeres til forbrugeren. Forbrugeren findes således at være den part på markedet, der har de 

laveste transaktionsomkostninger, hvorfor denne ifølge teorien, skal pålægges ansvaret for at opnå 

et efficient marked. 

 

Nedenstående illustration opsummerer markedseffekterne af at pålægge parterne ansvaret på 

markedet, hvor der ses på forbruger- og producentoverskuddet. Her vises, hvorledes markedet med 

parternes ansvar er distanceret fra en økonomisk efficiente ligevægt på et kompetitivt marked. 376 

 
Illustration 13: Samlet Producent- og forbrugeroverskud ved de tre ansvarsfordelinger. 

Kilder: Frank (2010) 377 & Pindyck & Rubinfeld (2015) 378 

                                                
375 Williamson (1981) s. 549 
376 Frank (2010) s. 353 f. jf. Pindyck & Rubinfeld (2015) kap. 9 og s. 604 
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Den økonomiske velfærdsteori holder samfundsefficiens op mod markedsmekanismen under 

fuldkommen konkurrence, som findes anvendt i denne afhandling. I ovenstående analyse findes 

det således illustreret, hvorledes ansvarets mulige placeringer, har betydelige markedseffekter, 

hvorfor disse ikke yderligere opsummeres. Herefter kan der udledes følgende på baggrund af 

illustration 13;  

 

Leverandøren findes at have de laveste transaktionsomkostninger ved et ansvar på markedet, når 

denne kan minimere sine omkostninger. Leverandøren kan afholde kontrolomkostninger, sænke 

kvaliteten og indkalkulere omkostningerne, således at markedseffekterne ved ansvaret minimeres. 

I den forbindelse vises der tilsvarende ved figur 9.2, hvorledes det samlede velfærdstab på 

markedet er mindst ved et leverandøransvar, og hvorledes fordelingen af ressourcerne minder mest 

om den efficiente ligevægt. Afhandlingen tager dog ikke stilling til Pareto-optimalitet, men 

udelukkende det resultat der tilsigter at opnå et efficient marked for samfundet samlet set. Således 

skal den samlede gevinst ved allokeringen, udelukkende være større end tabet. 

 

I de tilfælde hvor leverandøren dog ikke kan minimere sine omkostninger, vil effekterne på 

markedet minde om formidlerens jf. figur 7.2, hvorfor forbrugeren derfor findes at have de laveste 

transaktionsomkostninger. Ved et ansvar pålagt forbrugeren, vises ved figur 11.2, hvorledes det 

samlede velfærdstab synes større på markedet, og fordelingen af overskuddet er mere ujævnt 

fordelt. Forbrugeren har høje omkostninger ved udbydernes opportunisme, men findes at have lave 

omkostninger ved at undersøge de ellers komplekse regler og aftaleforholdet, hvorfor 

transaktionsomkostningerne kan minimeres. 

 

 

4.6 Økonomisk Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående økonomiske analyse, kan det således vurderes, at det ansvar 

formidleren er pålagt på markedet, skal allokeres ift. de transaktionsomkostninger parterne har 

herved. Formidleren har de højeste transaktionsomkostninger ved ansvaret, ift. den 

adfærdsmæssige usikkerhed ved forbrugerens begrænsede rationalitet.  

                                                                                                                                                          
377 Frank (2010) s. 349, figur 11.11 
378 Pindyck & Rubinfeld (2015) s. 328 
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Formidleren kan ikke påvirke ydelsen eller indkalkulere omkostningerne, hvorfor 

formidleransvaret har betydelige markedsmæssige effekter. Dog kan formidleren afholde en 

omkostning til en forsikring, men dette findes ikke at minimere formidlerens omkostninger 

tilstrækkeligt. Ved at pålægge formidleren ansvaret, risikeres at parten konkurreres ud af 

markedet, fordi formidlerne nødvendigvis må hæve prisen til P* + T, hvorfor efterspørgslen til en 

forhøjet pris vil falde på et marked under fuldkommen konkurrence. Hermed må formidleren bære 

et tab i forbindelse med de yderligere omkostninger de påføres, mens markedets øvrige parter kan 

sælge ydelserne til en lavere pris. Formidlerens omkostninger findes yderligere at medføre et 

betydeligt dødvægtstab på markedet, og både forbruger- og producentoverskuddet sænkes. 

 

Den efficiente allokering af et ansvar på markedet, findes således at være placeret på leverandøren, 

som har de laveste transaktionsomkostninger i forbindelse med ansvaret, når denne kan minimere 

omkostningerne. Såfremt leverandøren ikke kan minimere sine omkostninger ved det pålagte 

ansvar, vil det således være efficient, såfremt forbrugeren har de laveste omkostninger ved selv at 

bære ansvaret, at dette allokeres til forbrugeren. Dette skyldes at udbyderne, både leverandører og 

formidlerne, har betydelige omkostninger ved at skulle pålægges et ansvar for den 

adfærdsmæssige usikkerhed, der opstår ved at forbrugerne ikke læser betingelserne ved 

aftaleindgåelsen. 

 

 Samlet set, kan der på baggrund af ovenstående vurderes at formidleren har de højeste 

omkostninger og markedseffekter ved et formidleransvar, hvorfor der ikke findes en efficient 

allokering af ansvaret på markedet. Omvendt vurderes transaktionsomkostningerne og hermed 

markedseffekterne og dødvægtstabet, i forbindelse med leverandørens ansvar, mindst når denne 

kan minimere sine omkostninger. Alternativt skal ansvaret allokeres til forbrugeren. Derfor kan 

der på baggrund af transaktionsomkostningsteoriens fokus på den efficiente ressourceallokering, 

udledes, at ansvaret skal allokeres til den part i branchen der har de laveste omkostninger herved. 
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Kapitel 5 – Integreret Analyse 

5.1 Indledende 

Ved den juridiske analyse, illustreres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved national ret, i 

overensstemmelse med forordningen og direktivets formål om en høj forbrugerbeskyttelse. 

Forbrugeren er, ved misligholdelsesbeføjelserne i reguleringen beskyttet, uanset hvilken 

erhvervsdrivende der kontraheres med, og GoLeif-dommen ved Østre Landsret, pålægges 

formidleren som mellemmand, ansvaret over for forbrugeren. Dette er i modsætning til rettens 

klare udgangspunkt, om at et vedtaget formidlerforbehold, fritager formidleren for ansvar. Herved 

øges beskyttelsen af forbrugeren, ved at pålægge en juridisk mellemmand, som det kommercielle 

bindeled, ansvaret. Samtidig skærpes tydelighedskravet, der således gør det svære for formidleren, 

at opfylde betingelserne for at undgå at blive pålagt et ansvar. Retten lader desuden forbrugerens 

ukendskab til reguleringen være diskulperende, hvorfor det i øvrigt findes at være et udtryk for den 

høje beskyttelse. 

 

I den økonomiske analyse, findes formidlerens pålagte ansvar, at medføre de højeste 

transaktionsomkostninger og hermed de største markedseffekter, hvorfor der ved 

transaktionsomkostningsteoriens efficiente ressourceallokering udledes, at ansvaret skal allokeres 

til den part der har de laveste omkostninger herved. Ved analysen af de tre ansvarsplaceringer, 

med anvendelse af; transaktionsomkostningsteorien, en model for transaktionsomkostninger og 

mikroøkonomiske modeller, udledes herefter at leverandøren findes at have de laveste 

transaktionsomkostninger ved ansvaret. Således skal ansvaret allokeres til leverandøren, for at 

opnå et efficient marked, i de tilfælde, hvor denne kan minimere sine omkostninger ved et ansvar. 

Såfremt leverandøren dog ikke kan minimere sine omkostninger, og ansvaret vil medføre 

væsentlige markedseffekter, der minder om formidlerens, findes den efficiente allokering ved 

forbrugeren, som selv må bære omkostningerne i forbindelse med et ansvar. 

 

På baggrund af ovenstående udledninger, står det klart at der foreligger en divergens mellem det 

høje forbrugerbeskyttelsesniveau i reguleringen og retspraksis, hvor at formidleren pålægges et 

ansvar og at ansvaret, i forbindelse med parternes transaktionsomkostninger, skal allokeres for at 

opnå et efficient marked. Derfor vil der i det integrerede kapitel, med inddragelse af 

uoverensstemmelsen blive analyseret, i hvilken grad forbrugeren skal beskyttes i branchen for 



Side 101 af 128 
  
 

formidling af rejseydelser, for at opnå en efficient retstilstand. Analysen foretages ud fra en 

retsøkonomisk efficiensbetragtning ved Kaldor-Hicks, for at finde frem til en efficient retstilstand 

for forbrugerbeskyttelsen. Yderligere inddrages de juridiske formålserklæringer med retsreglerne 

og godtkøbsbetragtninger for at vurdere, hvorledes retsreglerne for det givne område skal 

indrettes, for at opfylde formålet hermed. Således søges der at finde frem til den efficiente 

retstilstand i branchen. 

 

5.1.1 Efficiens 

Efficiensbetragtningerne, fra kap. 4 videreføres i det integrerede kapitel ved transaktions-

omkostningsteorien om ansvarets allokering på markedet. Således bliver retsøkonomiens 

positivistiske tilgang, overført til en normativ tilgang i kap. 5. Hermed skal det vurderes, i hvilken 

grad forbrugeren skal beskyttes for at opnå en efficient retstilstand, ud fra Kaldor-Hicks, med 

begrundelse i afhandlingens synsvinkel. 

 

Kaldor-Hicks kriteriet baserer sig på en måling af den samlede velfærd, og med kriteriet vurderes 

således, hvad der er bedst for samfundet samlet set. Således tages der ved Kaldor-Hicks, ikke 

stilling til de enkelte parter og fordelingen, som ved Pareto 379 , hvorfor der kan opstå en 

skævfordeling mellem parterne. Ved en Kaldor-Hicks efficient løsning, er gevinsten for den ene 

part således større end tabet for den anden part, hvorfor denne, i teorien kan kompenseres, også 

selvom kompensation ikke foreligger. Derfor findes ændringer i ansvarsfordelingen efficient, 

såfremt gevinsten herved overstiger tabet, og således øges den aggregerede velfærd. 380 

5.2 Analyse 

5.2.1 Formålet 

Formålet med forbrugerbeskyttelse, som også er beskrevet i kap. 2, er at beskytte forbrugeren mod 

den erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv. 

 

Direktivet og forordningen vedr. pakkerejser og flypassagerers rettigheder, tilsikrer, ved deres 

respektive formål, forbrugeren en høj beskyttelse, i overensstemmelse med også art. 169 TEUF. 

Hermed opnås der, som belyst i kap. 2, en minimums retsposition for forbrugeren. 

                                                
379 Miceli (2004) s. 4 f. 
380 Ibid, s. 4-6 
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Direktivet, foreskriver i præambel nr. 3 at: ”Efter artikel 169, stk. 1, og artikel 169, stk. 2, litra a), 

i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal Unionen bidrage til at sikre et 

højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved foranstaltninger, som vedtages i henhold til artikel 114 i 

TEUF.” 381  Beskyttelsen findes yderligere øget, ved at lade det være op til national ret at 

implementere strengere regler end direktivet foreskriver vedr. en formidlers ansvar jf. art. 13, stk. 

1, jf. PRL § 28. Således findes der i national ret en øget beskyttelse, ved at både en formidler og 

rejsearrangør kan blive ansvarlig over for en forbruger. 

 

Tillige er der i forordningens præambel nr. 1, som gælder for både flybilletter købt alene og som 

en del af en pakkerejse, indskrevet en tilsvarende beskyttelse jf. ovenstående. Det høje niveau af 

forbrugerbeskyttelse i forordningen, ønskes opfyldt, ved kompensation i forbindelse med 

misligholdelse ved enten boardingafvisning, forsinkelser eller aflysninger og nedgraderinger, 

hvilket fremgår af præambel nr. 4. Retspraksis har i øvrigt udvidet beskyttelsen iht. 

kompensationen, hvorfor forbrugerne beskyttes udover hvad forordningen tilsiger. 382 

 

Hermed opnås der, som belyst i kap. 2, en minimums retsposition for forbrugeren. Begrundelsen 

for det høje niveau af beskyttelse og forbrugerens minimums retsposition, beskrives i litteraturen 

som de markedsfunktionsbestemte styrkeforskelle, der findes mellem forbrugeren og den 

erhvervsdrivende. 383 Her må forbrugeren anses, som værende den formodningsvist svage part i 

aftaleforholdet, mens den erhvervsdrivende anskues, som den stærke part der yder erhvervsmæssig 

aktivitet. 384 De fire styrkeforskelle mellem parterne, understøttes af Williamsons beskrivelse af 

den adfærdsmæssige usikkerhed, der kan foreligge på markedet, ved begrænset rationelle 

forbrugere og ikke mindst opportunistiske erhvervsdrivende. 385 

 

Styrkeforskellene findes dog mindsket væsentligt ved reguleringens beskyttelse af forbrugeren, og 

i den forbindelse pålægges den erhvervsdrivende bl.a. omfattende hensyn, der skal varetages over 

for en forbruger som aftalepart. Herunder oplysningspligten, der i øvrigt findes skærpet ved 

GoLeif-dommen. Derfor findes den fælles information, der foreligger mellem parterne, øget ved 

oplysningsforpligtelsen, hvorfor den erhvervsdrivende som anfægtet, ikke på samme vis kan 

                                                
381 Egen fremhævning. 
382 Sagerne C-402/07 og C-432/07, Sturgeon-sagen 
383 Møgelvang-Hansen (2003) s. 530 f. 
384 Møgelvang-Hansen (2000) s. 207 
385 Williamson (1981) s. 551-553 
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udvise opportunistisk adfærd. 386  Således kan den erhvervsdrivende ikke udelukkende agere 

nyttemaksimerende, da de også skal afholde omkostninger ved beskyttelsen.  

 

Det følger endvidere af Kommissionen, at formålet med forbrugerbeskyttelsen er, at reguleringen: 

”sikrer så højt et forbrugerbeskyttelsesniveau som muligt og samtidig holder udgifterne for de 

erhvervsdrivende på et minimum.” 387 

Herefter skal det således udledes, hvorvidt formålet med beskyttelsen, lever op til ovenstående, ift. 

at opnå en efficient retstilstand ved forbrugerbeskyttelsen, der i øvrigt tager stilling til 

omkostningerne i den forbindelse. 

 

5.2.2 Det skærpede tydelighedskrav ved de 4 kumulative betingelser 

I GoLeif-dommen, blev formidleren pålagt et ansvar og Landsretten opstillede i den forbindelse 

fire kumulative betingelser for et formidlerforbehold, som fremover skal opfyldes, for at undgå at 

blive ansvarlig over for forbrugeren. Hermed anses forbrugerbeskyttelsen for højnet, idet 

formidleren skal varetage yderligere oplysningsforpligtelser for ikke at blive ansvarlig. 

 

Særligt betingelserne vedr. klarheden i forbeholdet og den skærpede tydelighed i vilkår og 

betingelser, findes relevante ved indgåelse af køb af en rejseydelse. Det opstillede krav, om at 

oplysningerne skal angives klart, tydelige og forståeligt, findes efter dansk ret at være et 

fortolkningsprincip efter den almindelige aftalefortolkning. 388 Fortolkningsprincippet vil, ved det 

nye Pakkerejsedirektiv, som implementeres inden 1. juli 2018, blive kodificeret ved direktivets art. 

5, stk. 3, art. 7, stk. 4 og art. 7, stk. 1. 1. pkt. Sidstnævnte ekspliciteres således; “Medlemsstaterne 

sikrer, at aftaler om pakkerejser er affattet i et almindeligt og forståeligt sprog, og, når aftalerne 

er skriftlige, at de er let læselige…” Med tydelighedskravet ønskes således jf. ovenstående, at 

sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, og minimere forskellen på oplysningsniveauet mellem 

formidleren og forbrugeren. Forbrugeren findes, særligt ved retspraksis i denne forbindelse, ikke at 

kunne udlede; hvad en formidler er, hvad aftalen indebærer eller hvem der forpligtes heraf. Derfor 

skal formidlere og øvrige omfattede erhvervsdrivende, ved den fremtidige kodificering, sørge for 

at gøre vilkårene for en forbruger tydelige. I den forbindelse ønskes at opnå en mere oplyst 

forbruger. 

                                                
386 Williamson (1981) s. 551-553 
387 KOM (2001) 531 s. 4 
388 Østergaard (2016) s. 499 
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Fra et økonomisk synspunkt, findes det skærpede tydelighedskrav, ikke i sig selv at være en meget 

høj omkostning som eks. en produktionsomkostning 389 . Det vil i udgangspunktet være 

forholdsvist nemt for de erhvervsdrivende at afholde denne omkostning og ændre de betingelser, 

der allerede fremgår af deres hjemmesider. Det der dog findes at øge transaktionsomkostningerne 

væsentligt, er det faktum at betingelserne ikke er præciseret tilstrækkeligt til, at formidleren kan 

udlede, hvad der præcist skal til for at opfylde kravet og undgå et ansvar. Yderligere findes 

friktionsomkostningerne, og i den forbindelse den adfærdsmæssige usikkerhed, i form af 

forbrugerens begrænsede rationalitet, at medføre formidleren høje transaktionsomkostninger. 390 

De markedsmæssige effekter ved et formidleransvar, øger prisen på markedet ved P* + T, som 

forbrugeren skal betale, hvorfor ikke kun formidleren påvirkes heraf. Det ses endvidere ved 

markedseffekterne at formidleren på lang sigt, risikerer at blive konkurreret ud af markedet, når 

denne skal afholde væsentlige omkostninger i forbindelse med et ansvar. 

 

Således anses Landsretten, ikke at have taget stilling til det økonomiske hensyn, ved den forøgede 

forbrugerbeskyttelse efter GoLeif-dommen. Et formidleransvar vil påføre den erhvervsdrivende 

formidler væsentlige omkostninger, hvorfor dette ikke kan siges at holde udgifterne på et 

minimum, jf. Kommissionens beskrivelse af formålet med forbrugerbeskyttelsen. Yderligere 

medfører et formidleransvar, en forhøjet pris på markedet, som forbrugeren i sidste ende kommer 

til at betale for, hvorfor formålet om en øget forbrugerbeskyttelse og hensynet til forbrugeren i den 

forbindelse evt. sænkes. 

 

5.2.3 Forbrugerens adfærd 

Ved Byretten og Landsrettens afgørelse af GoLeif-dommen fremkom det, at forbrugeren under 

aftaleindgåelsen, ikke havde læst aftalens vilkår og betingelser. Af Byretten følger det eksplicit af 

sagsfremstillingen at; ”For inden han gennemførte betalingen, krydsede han af i rubrikken om, at 

han havde læst og accepteret salgsbetingelserne. Han gennemlæste ikke forinden 

salgsbetingelserne, da han havde tillid til GoLeif.dk og gik ud fra, at salgsbetingelserne svarede 

til, hvad der var sædvanligt i branchen.” 391 

 

                                                
389 Jf. Williamson (1981) s. 551-555 
390 Ibid, s. 551 f. 
391 UfR.2016.1062 Ø s. 2, kolonne 1, 45-50 
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Landsretten tager dog ikke videre stilling til ovenstående, hvorfor domstolene lader en forbrugers 

manglende kendskab til aftaleforholdet med en formidlerfigur, være diskulperende. Således 

fritages en forbruger for ansvar, fordi ’den almindelige forbruger’ ikke vurderes at kunne forstå, 

eller bør vide, hvad det indebærer at handle med en formidler. En forbruger skal derfor beskyttes, 

fordi reglerne for denne kan virke uklare og komplicerede. Den erhvervsdrivende anses 

altovervejende, som den stærke part i aftaleforholdet, hvorfor beskyttelsen findes nødvendig. I den 

forbindelse skal forbrugeren yderligere beskyttes, når denne har en berettiget forventning om at 

der indgås aftale med formidleren, via deres hjemmeside. 

 

Forbrugeren findes fra et rent juridisk synspunkt, ikke at kunne vide, hvad et juridisk begreb, som 

’formidler’ eller ’teknisk arrangør’ indebærer ved aftaleindgåelsen. I den forbindelse findes 

beskyttelsen i overensstemmende med formålet, om høj forbrugerbeskyttelse og endvidere ift. 

styrkeforholdet mellem parterne. 

 

Ved landsrettens afgørelse, bliver forbrugerens position på markedet således forstærket, ved at de 

bliver beskyttet yderligere. At der i dommen, ikke at tages videre stilling til forbrugerens 

manglende læsning af betingelserne ved aftaleindgåelse, må antages at betyde, at det ikke skal 

lægge forbrugeren til last, ikke at læse betingelserne. 392   Hvis det var tilfældet at den 

gennemsnitlige forbruger de facto læste og forstod betingelserne, ville der potentielt være langt 

færre tvister på markedet for formidling hvad angår kontraktbrud. 393 Samtidig med det, bliver de 

erhvervsdrivende indirekte straffet, da de skal tage forbehold for forbrugerens begrænsede 

rationelle adfærd, som de ikke kan påvirke. 

 

Fra et økonomisk synspunkt, findes dette ikke hensigtsmæssigt, at en formidler eller en leverandør 

potentielt skal bære ansvaret, for at en forbruger ikke læser betingelserne ved aftaleindgåelsen. 

Forbrugerens begrænsede rationalitet efter transaktionsomkostningsteoriens beskrivelse af 

markedsfejl, bevirker at den erhvervsdrivende skal afholde væsentlige omkostninger, såfremt 

denne bliver ansvarlig over for forbrugeren i ethvert henseende. Således lever Kommissionens 

ytring, om en begrænsning af omkostningerne for de erhvervsdrivende, ikke forholdsmæssigt op til 

formålet om beskyttelse af forbrugeren. Den erhvervsdrivende har ikke mulighed for at påvirke 

                                                
392 Østergaard (2016) s. 506 
393 Ibid, s. 509 
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forbrugerens adfærd og kan ikke sikkerhedsstille sig ift. ovenstående problematik, hvorfor et 

ansvar på den erhvervsdrivende i disse tilfælde, vil være enormt byrdefuldt. 

Ved den økonomiske analyse af formidlerens ansvar, illustreres således markedseffekterne ved et 

pålagt ansvar. Såfremt formidleren skal være ansvarlig for forbrugerens adfærd jf. ovenstående, 

findes det at øge formidlerens transaktionsomkostninger væsentligt, så denne på lang sigt risikerer 

at blive konkurreret ud af markedet. Ligeledes vil det være en væsentlig omkostning for en 

leverandør at skulle bære, selvom denne på markedet normalt er ansvarlig og har forsikret sig og 

indregnet potentielle erstatningskrav mv. 394 

 

5.2.4 Opnåelse af en efficient retstilstand 

Formidleren 

Som det blev konkluderet i den økonomiske analyse, fandtes formidleren at have de højeste 

transaktionsomkostninger i forbindelse med et ansvar på markedet. Det blev illustreret ved figur 

6.1-6.3 og 7.2, hvorledes et formidleransvar ville have de største markedsmæssige effekter. 

Det skærpede tydelighedskrav for formidleren, og et ansvar ved manglende opfyldelse heraf, 

findes dog at være udtryk for gældende ret, efter Landsrettens afgørelse af GoLeif-dommen. 

Således vurderes Landsretten, på baggrund af ovenstående økonomiske udledning, ikke at have 

taget stilling til formidlerens høje transaktionsomkostninger og markedsmæssige effekter ved et 

ansvar. Formidlerens ansvar findes at forbedre forbrugerbeskyttelsen, men det skal således 

vurderes, hvorvidt beskyttelsen findes rimeligt begrundet i formidlerens forøgede 

transaktionsomkostninger. 

 

Det vurderes ikke, ud fra den økonomiske analyse, efficient at en formidler skal bære væsentlige 

omkostninger ved et ansvar, i tilfælde hvor en forbruger ikke læser aftalens vilkår og betingelser. 

Formidleren har de højeste transaktionsomkostninger ved et ansvar, fordi forbrugeren findes 

begrænset rationel og uagtet indgår aftaler med en mellemmand, som denne ikke kan kvalificere. 

Uanset formidlerens omkostninger, i forbindelse med at tydeliggøre aftalens betingelser og de 

forpligtende parter, kan denne ikke påvirke, om forbrugeren vælger at læse betingelserne eller ej. 

Hermed findes ansvaret og de potentielle erstatningskrav meget byrdefuldt for formidleren. 

 

                                                
394 Mere herom i nedenstående. 
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Formidlerens høje omkostninger medfører derfor at et ansvar enten skal allokeres, til den part på 

markedet der har lavest omkostninger, eller alternativt skal formidleren, ud fra en Kaldor-Hicks 

betragtning, kompenseres for i fremtiden at skulle påtage sig dette ansvar. 

 

Såfremt formidleren i fremtiden, ud fra gældende ret bliver ansvarlig ved manglende opfyldelse af 

det skærpede tydelighedskrav, må der således forventes en prisstigning på markedet. Dette 

begrundes i den økonomiske analyses udledning af markedseffekterne, hvorfor prisen jf. tidligere 

antagelse, placeres over markedets ligevægtspris P*. Som en del af prisstigningen, må formidleren 

i øvrigt forventes at indregne en risikopræmie, da de under tidligere antagelse ikke har tegnet en 

forsikring, som formidlerfigur der tidligere var fri for ansvar. Yderligere må det på baggrund af 

uklarheden ved det skærpede tydelighedskrav forventes, at formidleren afholder omkostninger til 

iagttagelsen heraf og ikke mindst risikoen der er for potentielle erstatningskrav. De forøgede priser 

på markedet vil således ikke kun medføre formidleren transaktionsomkostninger, men vil også 

være til ulempe for forbrugeren, der skal betale en højere pris for ydelsen. 

 

På baggrund af GoLeif-dommen, må de erhvervsdrivende formidlere, således i fremtiden overveje 

deres valg af virke, som mellemmand, ved de ovenstående implikationer af et skærpet 

tydelighedskrav, der ikke opfyldes. Den manglende præcisering af, hvad der skal til for at opfylde 

betingelserne for at undgå et ansvar, medfører således en stor usikkerhed og potentiel omkostning. 

Formidlerfiguren som det kommercielle bindeled mellem køber og sælger, der i udgangspunktet 

var ansvarsfri, findes således ved GoLeif-dommen, retligt at kunne kvalificeres som en forhandler 
395, og overvejende stadig som en formidler, når denne kan opfylde betingelserne. Formidleren 

agerer derfor ved opfyldelse af betingelserne, som erhvervsdrivende, der hverken handler i eget 

navn eller for egen regning, og omvendt i eget navn og for egen regning, ved manglende 

opfyldelse. Dette findes ikke hensigtsmæssigt for hverken formidler eller forbruger, idet den 

retlige kvalifikation således er modstridende. Formidleren bliver ved ansvaret pligtsubjekt over for 

forbrugeren, i modsætning til princippet om kontrakters relativitet 396. Hermed kan en formidler, 

som konsekvens af dommen ikke længere drive forretning risikofrit, hvorfor incitamenterne for 

valg af denne mellemmandsform synes mindre. 397 

 

                                                
395 Der foreligger for en forhandler ikke en fuldmagt, ligesom ved en formidler. 
396 Ulfbeck (2000) s. 31 og 39 ff. 
397 Tornbo, s. 27 
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En formidler skal derfor, i sin fremtidige interaktion med en forbruger, være yderst påpasselig i sin 

formulering af aftalens vilkår og betingelser, for at undgå et ansvar. Der stilles dog spørgsmålstegn 

ved, om formidleren fremover formår at gøre betingelserne klarere, med den nuværende 

udformning af standardbetingelserne, uden at denne formulering går på kompromis med den 

juridiske præcision af formidlerbegrebet. 398 Med den uklare retstilstand, vedr. kravets opfyldelse, 

risikeres således at forbrugeren må læse lange passager på formidlerens hjemmeside, med 

gentagelser og varierende formuleringer, der søger at understrege at formidleren udelukkende er 

formidler og hverken handler i eget navn eller for egen regning. Som konsekvens heraf, risikeres 

således at hensigten med øget forbrugerbeskyttelse, ved de skærpede krav får den modsatte effekt. 

 

Der stilles, til læserens videre refleksion spørgsmålstegn ved, om den måde, hvorpå der 

kontraheres ved elektroniske dealsites, medfører behovet for en ny mellemmandskategori 399 , 

alternativt en revision eller forenkling af de generelle standardbetingelser. 400 

 

Når en formidler i fremtiden skal bære et ansvar over for forbrugeren ved manglende opfyldelse af 

det skærpede tydelighedskrav, findes det på baggrund af ovenstående analyser, at højne 

forbrugerbeskyttelsen og øge formidlerens transaktionsomkostninger. Uanset om forbrugeren kan 

identificere sin aftalepart, når denne indgår aftaler, beskyttes forbrugeren, der antages at være den 

svage part. Samtidig vil leverandørens omkostninger indirekte falde, ved at formidleren i disse 

tilfælde bliver ansvarlig på markedet. Men ved et formidleransvar findes markedet ikke efficient. 

 

Ved at allokere det ansvar formidleren er pålagt ved det skærpede tydelighedskrav, vurderes ud fra 

den økonomiske analyse, at kunne medføre et efficient marked. Her fandtes leverandøren at have 

de laveste transaktionsomkostninger ved et ansvar, såfremt denne kunne minimere sine 

omkostninger. Såfremt dette ikke var tilfældet, ville forbrugeren have de laveste 

transaktionsomkostninger ved et ansvar. Således søges der, med den økonomiske analyses 

udledning af det efficiente marked, ved en ansvarsallokering, at opnå en efficient retstilstand ved 

at vurdere de alternative ansvarsallokeringer. 

For at opnå et højere efficient niveau for samfundet samlet set, vurderes herefter leverandørens og 

forbrugerens ansvar. 

                                                
398 Tornbo, s. 26 
399 Sørensen (2016) s. 207 
400 Disse betragtninger behandles dog ikke yderligere i afhandlingen. 
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Leverandøren 

Når leverandøren pålægges ansvaret, findes det ud fra et økonomisk transaktionsomkostnings-

synspunkt, at være den efficiente allokering, såfremt denne kan minimere sine omkostninger. 

Leverandøren har i modsætning til formidleren, adgang og fuld viden vedr. den rejseydelse der 

indgås aftale om. I den forbindelse har leverandøren mulighed for at afholde omkostninger til 

kontrol, forsikring mm., som minimerer dennes risiko for potentielle erstatningsansvar mv.  

Således vil leverandørens ansvar medføre de mindste markedsmæssige effekter, ved en mindre 

prisstigning på markedet, således at der opstår det mindste velfærdstab ved dette ansvar. 

 

Leverandøren vil dog begrunde sit ansvar, for vidtgående, når en forbruger fritages for et ansvar, 

selvom denne ikke læser aftalens vilkår og betingelser. En leverandør kan ud fra den økonomiske 

analyses udledninger, afholde omkostninger der minimerer dennes ansvar. Men såfremt 

leverandøren fremover skal være ansvarlig for forbrugerens begrænsede rationelle adfærd, findes 

denne således ikke at kunne minimere sine omkostninger i den forbindelse. 

Leverandøren kan, som formidleren, ikke påvirke forbrugerens adfærd, hvorfor et sådant ansvar 

vil medføre betydelige omkostninger. Konsekvenserne heraf, vil minde om de markedsmæssige 

effekter af formidlerens ansvar. Leverandørerne, som udbydere, findes dog ikke alle at blive 

konkurreret ud af markedet tilsvarende, men for nogen, kan omkostningerne på længere sigt 

overstige indtjeningerne, hvorfor de vil forlade markedet eller gå konkurs. Således findes 

leverandørens ansvar, og omkostningerne i forbindelse med forbrugerens adfærd på markedet, 

ikke i overensstemmelse med Kommissionens eksplicitering af, at omkostningerne skal mindskes. 

 

Forbrugerbeskyttelsen må i den forbindelse vurderes højnet, men dette findes ikke i 

overensstemmelse med de betydelige omkostninger ansvaret vil medføre, da leverandøren ikke 

ville kunne minimere sine omkostninger herved. Dette ville endvidere på lang sigt, medføre at 

markedet vil bevæge sig væk fra den optimale ligevægt under fuldkommen konkurrence, og 

potentielt hæmme konkurrencen. 

Leverandørens transaktionsomkostninger vil modsat falde, såfremt formidleren bliver ansvarlig, 

ved manglende opfyldelse af det skærpede tydelighedskrav. Ved at formidleren pålægges at bære 

noget af ansvaret på markedet for rejseydelser, udlignes de erhvervsdrivendes juridiske 

konstruktionsmæssige forskelle. Leverandøren, herunder et flyselskab eller en rejsearrangør, 

findes efter den juridiske kvalifikation, at være umiddelbart pligtsubjekt over for forbrugeren ved 
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aftaleindgåelsen, i modsætning til formidleren. GoLeif-dommen skærper dog formidlerens 

tydelighedskrav således, at formidleren fremover bliver ansvarlig ved manglende opfyldelse heraf, 

og således pligtsubjekt over for forbrugeren. Landsretten øger beskyttelsen ved at udlede at 

forbrugeren ikke vurderes at vide, hvad en formidler er arrangør er, og i øvrigt fritages for ansvar 

selvom denne ikke har læst aftalens betingelser. Fra et økonomisk synspunkt, synes det ikke 

hensigtsmæssigt at de erhvervsdrivende, leverandører som formidlere, skal bære risikoen herfor, 

idet ingen af parterne findes at kunne sikkerhedsstille sig over for dette. 

 

Når leverandøren ikke kan minimere omkostningerne i forbindelse med et ansvar ville det, efter 

den økonomiske analyse, være forbrugeren der har de laveste transaktionsomkostninger ved et 

ansvar, hvorfor ansvaret skal allokeres. 

 

Forbrugeren 

På baggrund af den økonomiske konklusion af, at forbrugeren findes at have de laveste 

transaktionsomkostninger, når en leverandør ikke kan minimere sine omkostninger, må der således 

tages stilling til, om der kan opnås en Kaldor-Hicks efficient løsning, ved at pålægge forbrugeren 

ansvaret. 

 

Det vurderes, ud fra den økonomiske analyse, efficient at en forbruger i nogen tilfælde selv skal 

bære ansvaret for deres begrænsede rationalitet. De erhvervsdrivende, både formidler og 

leverandør, har væsentligt øgede transaktionsomkostninger, ved at skulle være ansvarlig for en 

adfærd som de ikke kan sikkerhedsstille sig mod, hvorfor det således ikke vil være efficient for 

samfundet samlet set, at disse skal bære omkostningerne. Ved at pålægge forbrugeren ansvaret, 

findes det muligt ud fra et økonomisk synspunkt at øge parternes incitamenter ved 

aftaleindgåelsen. 

 

Når forbrugeren ikke gøres ansvarlig i tilfælde, hvor denne aktivt vælger ikke at læse betingelserne 

eller ikke tilkøber forsikring eller lign., findes adfærden enten begrundet i forbrugerens 

begrænsede rationalitet og hermed uvidenhed, eller en rationel og hermed aktiv beslutningstagen. 

Sidstnævnte findes således at være et sp. om, om, hvorvidt forbrugerens omkostninger ved at 

tilegne sig informationen, overstiger nytten ved at have disse informationer. 401 På markedet må 

                                                
401 Cooter (2008) s. 228 f. 
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der findes en kombination heraf, men i GoLeif-dommen var der tale om et aktivt valg fra 

forbrugerens side, der forventede at betingelserne mindede om, hvad der normalt gælder i 

branchen. Betingelserne er standardbetingelser, som fra forbrugerens side ikke kan forhandles. 

Derfor findes accepten af risici i forbindelse med aftaleindgåelsen tilstrækkelig lille til, at 

forbrugeren uden at læse dem, indgår aftalen. Det højnede forbrugerbeskyttelsesniveau efter 

GoLeif-dommen, medfører i den forbindelse at forbrugerens incitamenter til ikke at læse 

betingelserne øges. Uanset om de læser betingelserne eller ej, beskyttes de, hvorfor 

beskyttelsesniveauet har vidtrækkende effekter. 

 

Der vil derfor, ved at pålægge forbrugeren et ansvar, i ovenstående tilfælde, kunne ændres på 

markedets parters incitamenter, herunder særligt forbrugerens. Hvis forbrugeren i nogle tilfælde 

bliver ansvarlig, kan der således ændres på dennes adfærd, ved at gøre nytten ifm. at læse aftalens 

betingelser højere, end omkostningen ved at undersøge betingelserne. Hermed skal forbrugerens 

omkostning til at undersøge regler og betingelser, være lavere end den omkostning det får, hvis 

forbrugeren selv bliver ansvarlig og ikke kan opnå erstatning fra en erhvervsdrivende. Under 

forudsætningen om at forbrugeren i den forbindelse læser betingelserne. Således findes det 

nødvendigt, at forbrugeren afholder omkostninger i forbindelse med aftaleindgåelsen. Indgåelsen 

findes fra et økonomisk synspunkt forholdsvis omkostningsminimerende i sig selv, ved den 

elektroniske handels øgede mulighed for at undersøge markedet, priser, betingelser osv. Yderligere 

kan forbrugeren forsikre sig, tilsvarende de erhvervsdrivende, for at minimere omkostningerne 

ifm. aftalen, når nytten herved er højere end omkostningerne. Forsikringsmuligheden findes 

hermed at minimere forbrugerens risici og omkostninger ved aftalen. 

 

Således kan de erhvervsdrivendes transaktionsomkostninger ved forbrugerens adfærd under 

aftaleindgåelsen, mindskes væsentligt, ved at forbrugeren selv skal bærer ansvaret. Ved at lade 

forbrugeren bære ansvaret, kan de erhvervsdrivende jf. de tidligere illustrerede markedseffekter, 

således kompensere forbrugeren for ansvaret, ved at sænke priserne, tilbage til markedsprisen P*.  

Det vurderes dog ikke, ud fra en juridisk betragtning, rimeligt at pålægge forbrugeren ansvaret 

herfor, begrundet i parternes indbyrdes styrkeforhold. Forbrugeren har, modsat den 

erhvervsdrivende, begrænsede økonomiske midler og manglende viden om rejseydelserne og 

markedet, hvorfor den erhvervsdrivende, enten formidler eller leverandør, må bære 

omkostningerne ved et ansvar, statueret ved GoLeif-dommen. 
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Formålet med sikringen af den høje forbrugerbeskyttelse i reguleringen, findes netop at skulle 

varetage forbrugerens uvidenhed og begrænsede økonomiske muligheder, sammenlignet med den 

erhvervsdrivendes. Derfor begrundes beskyttelsen i de tidligere anførte styrkeforskelle og netop 

skal opretholdes eller højnes, for at undgå den erhvervsdrivendes opportunistiske adfærd på 

markedet, som vil øges, såfremt forbrugeren selv skal bære noget af ansvaret. Hvorfor der stilles 

spørgsmålstegn ved, om det således vil sænke forbrugerbeskyttelsen, så det går imod formålet om 

et højt beskyttelsesniveau? 

 

Ud fra ovenstående synspunkt om, at forbrugerens ansvar kan påvirke adfærden i en sådan grad, at 

de erhvervsdrivendes transaktionsomkostninger minimeres væsentligt, findes forbrugerens ansvar 

ikke at sænke den høje forbrugerbeskyttelse. Derimod opretholdes det høje niveau af 

forbrugerbeskyttelse, ved en minimums retsposition. Der opstilles dog i den forbindelse en øvre 

grænse for, hvad der er hensigtsmæssigt, ud fra et omkostningsminimerende synspunkt, at de 

erhvervsdrivende skal bære et ansvar for. Således at beskyttelsen sikres så høj mulig, med de 

erhvervsdrivendes omkostninger for øje. Endvidere findes den erhvervsdrivendes muligheder for 

at agere opportunistisk, begrænset ved at disse har en generel og omfattende oplysningspligt over 

for forbrugeren ved aftaleindgåelsen. Derfor findes den opportunistiske adfærd ikke væsentligt 

øget ved et forbrugeransvar. 

 

Endvidere kan der, ud fra princippet om aftalefrihed, anskues at forbrugeren selv har valgt at lade 

sig benytte af mellemmandsformen, ved indgåelse af en formidleraftale efter GoLeif-dommen.  

Hvorfor forbrugeren også selv må bære omkostningerne herfor ifm. at sætte sig ind i, hvad en 

formidler er, eller alternativt kan vælge en anden kontraheringsform, hvor der ikke benyttes en 

mellemmand. Således kan der ved at handle direkte hos leverandøren af ydelsen, ikke opstå nogen 

tvivl om, hvem der kontraheres med i denne sammenhæng. Dog anses det ikke ud fra en 

forbrugerbeskyttelsesbetragtning rimeligt, at forbrugeren nu skal skelne mellem de 

erhvervsdrivende på en sådan måde. Efter GoLeif-dommen, kan en almindelig forbruger således 

ikke forventes at vide, hvad en formidler eller teknisk arrangør indebærer som juridisk begreb. 

Yderligere har den øgede internethandel og antallet af formidlere på markedet, medført at det 

findes oplagt at købe flybilletter og pakkerejser online via dealsites, som i den forbindelse taler for 

en høj beskyttelse af den formodningsvise svage forbruger. 
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Den efficiente retstilstand 

Der foreligger således ud fra ovenstående vurdering, uhensigtsmæssigt høje transaktions-

omkostninger for de erhvervsdrivende, når hverken leverandøren eller formidleren kan 

sikkerhedsstille sig mod forbrugerens adfærd. Ingen af parterne har mulighed for at påvirke, om 

forbrugeren læser aftalens betingelser. Det skærpede tydelighedskrav findes herved at højne 

forbrugerbeskyttelsen og øge formidlerens omkostninger væsentligt. Disse omkostninger findes 

ikke at stå i rimelig forhold til, Kommissionens udtalelse om, at den høje forbrugerbeskyttelse i 

reguleringen skal sikres, ved samtidig at holde de erhvervsdrivendes omkostninger på et minimum. 

 

Således findes der i branchen en Kaldor-Hicks forbedring 402 , ved i teorien at kompensere 

formidleren for det ansvar denne pålægges efter GoLeif-dommen. Derfor kan der fremover 

forventes en prisstigning i branchen, hvis formidleren skal bære et ansvar over for forbrugeren, når 

denne ikke opfylder betingelserne ved det skærpede tydelighedskrav. 

 

Der vil dog, ved at lade forbrugeren være ansvarlig for den begrænsede rationelle adfærd, som de 

erhvervsdrivende ikke kan sikkerhedsstille sig imod, kunne opnås en Kaldor-Hicks efficient 

tilstand. Ved at pålægge forbrugeren ansvaret i nogle tilfælde, øges incitamenterne til at læse 

aftalens vilkår og betingelser, fordi nytten ved at kende reglerne og undgå selv at blive ansvarlig, 

overstiger omkostningerne herved. De erhvervsdrivendes transaktionsomkostninger for den 

adfærdsmæssige usikkerhed, som de ellers ville være ansvarlige for, vil hermed minimeres i en 

sådan grad, at den samlede efficiens vil være højere end forbrugerens omkostninger ved et ansvar. 

Hermed kan prisen på ydelsen yderligere sænkes, når den erhvervsdrivende ikke skal være 

ansvarlig for noget de ikke kan sikkerhedsstille sig imod. Forbrugerbeskyttelsesniveauet findes 

således fortsat højt, ved at lade forbrugeren bære ansvaret i nogen tilfælde, idet de 

erhvervsdrivende ikke kan handle opportunistisk ved den generelle ansvars- og 

oplysningsforpligtelse. Derfor findes forbrugerbeskyttelsen ved dette ansvar ikke sænket, men 

opretholdt ved det høje niveau. Samtidig tages der ved forbrugeransvaret, hensyn til at minimere 

de erhvervsdrivendes omkostninger ved beskyttelsesniveauet i overensstemmelse med 

Kommissionens formålspræcisering. 

 

                                                
402 Riis (1999) s. 1156 
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Således sikres der i branchen et fortsat højt forbrugerbeskyttelsesniveau og en hensyntagen til de 

erhvervsdrivendes transaktionsomkostninger, ved at lade forbrugeren være ansvarlig i nogen 

tilfælde, i overensstemmelse med formålet. Dog sættes der ved ansvaret en øvre grænse for, hvad 

den erhvervsdrivende skal være ansvarlig for, idet det ikke findes hensigtsmæssigt, fra et 

transaktionsomkostningsperspektiv at lade de erhvervsdrivende være ansvarlige for adfærd, som 

de ikke kan sikkerhedsstille sig imod. 

Forbrugeren skal derfor beskyttes i en sådan grad, at den høje forbrugerbeskyttelse og ikke mindst 

de erhvervsdrivendes omkostninger i den forbindelse varetages i overensstemmelse med formålet. 

Hermed opnås en samfundsøkonomisk efficient retstilstand, hvor den samlede gevinst ved 

ansvarsplaceringen, overstiger det tab forbrugeren lider ved at skulle være ansvarlig for egen 

adfærd i forbindelse med aftaleindgåelsen. 

 

5.3 Integreret Delkonklusion 

Ud fra ovenstående integrerede analyse, kan der således konkluderes at de erhvervsdrivende har 

uhensigtsmæssige høje transaktionsomkostninger, når de ikke findes at kunne sikkerhedsstille sig 

over for en forbrugers adfærd. Leverandøren, der kan mindske sandsynligheden for et ansvar ved 

at forsikre sig og afholde kontrolomkostninger, kan ikke påvirke forbrugerens begrænsede 

rationalitet. Det skærpede tydelighedskrav ved GoLeif-dommen, findes at øge 

forbrugerbeskyttelsesniveauet og hermed også omkostningerne for en formidler. Dette er ikke i 

overensstemmelse med formålet, om at den høje forbrugerbeskyttelse, som skal sikres samtidig 

med at de erhvervsdrivendes omkostninger i den forbindelse minimeres. 

 

Hvis formidleren i fremtiden bliver ansvarlig ved manglende opfyldelse af tydelighedskravet efter 

GoLeif-dommen, må det forventes at der vil forekomme en prisstigning på markedet. Hermed kan 

der opnås en Kaldor-Hicks forbedring, ved at formidleren kompenseres for ansvaret og derfor kan 

tage en højere pris. 

Der kan i branchen opnås en Kaldor-Hicks efficient løsning, ved at forbrugeren i nogle tilfælde 

bærer ansvaret for den begrænsede rationelle adfærd, som leverandøren og formidleren ikke kan 

sikkerhedsstille sig for. Ved forbrugeransvaret øges incitamenterne til at læse aftalens betingelser, 

således at nytten ved at kende reglerne og læse betingelserne, overstiger omkostningerne ved at 

være ansvarlig. Således kan de erhvervsdrivendes omkostninger minimeres i en sådan grad at den 
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samlede efficiens er højere end forbrugerens omkostninger ved ansvaret. Hermed kan 

markedsprisen sænkes, når forbrugeren selv skal bære noget af ansvaret. 

Forbrugerbeskyttelsesniveauet findes ligeledes opretholdt på det høje niveau, ved at pålægge 

forbrugeren ansvaret i nogle tilfælde. 

 

Det kan derfor konkluderes at forbrugeren i branchen skal beskyttes i en sådan grad, at det vil være 

efficient for markedet. Sikringen af den høje forbrugerbeskyttelse skal varetages under yderligere 

hensyntagen til de erhvervsdrivendes transaktionsomkostninger, på en sådan måde at 

omkostningerne minimeres, for at leve på til formålet. Forbrugeren skal derfor være ansvarlig og 

bære omkostningerne for deres adfærd, som de findes at kunne forsikre sig imod. Der kan således 

opnås en samfundsøkonomisk efficient retstilstand, hvor gevinsten for samfundet overstiger tabet 

for forbrugeren, ved at skulle være ansvarlig og bære omkostningerne herved. 

 

 

Kapitel 6 – Konklusion 

På baggrund af afhandlingens ovenstående analyser, kan der for den juridiske analyse konkluderes, 

at afhængigt af, hvilken erhvervsdrivende forbrugeren kontraherer med ved køb af enten flybillet 

eller pakkerejse, varierer det, hvem der i den forbindelse bliver pligtsubjekt; 

 

Når forbrugeren køber en flybillet jf. scenarie 1a, findes flyselskabet ansvarlig efter forordningens 

bestemmelser. Og ved køb af en pakkerejse i scenarie 1b, har flyselskabet en dobbeltrolle, som 

pligtsubjekt ved PRLs bestemmelser og formidler af den øvrige rejseydelse. Ved scenarie 2a, 

bliver flyselskabet ansvarlig for flybilletten, selvom der kontraheres med en rejsearrangør, mens 

rejsearrangøren ved scenarie 2b, bliver ansvarlig for pakkerejsens øvrige ydelser og flyselskabet 

for flyydelsen. Ved scenarie 3a, er flyselskabet i udgangspunkt ansvarlig for flybilletten, ligesom i 

ovenstående, men GoLeif-dommen ændrer herpå, ved at lade formidleren blive ansvarlig over for 

forbrugeren. Således skal formidleren opfylde fire kumulative betingelser for et 

formidlerforbehold for at undgå et ansvar. I scenarie 3b, vil det ligesom i ovenstående scenarier for 

pakkerejser, være flyselskabet som bliver ansvarlig for flyydelsen. For rejsens øvrige ydelser, vil 

det være formidleren og rejsearrangøren der solidarisk hæfter for ansvaret over for forbrugeren 

efter PRL § 28. 
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Det høje forbrugerbeskyttelsesniveau tilsikres således gennem PRL, direktivets og forordningens 

bestemmelser, og findes i den forbindelse at være opretholdt og endvidere højnet ved at national 

ret lader både rejsearrangøren og formidleren være ansvarlig efter PRL § 28. Retspraksis ønske om 

højere niveau af forbrugerbeskyttelse, ved at stille strengere tydelighedskrav til formidlere, kan 

dog risikere at få den modsatte effekt. Dette skyldes at retstilstanden nu findes uklar, når 

tydelighedskravene ikke ekspliciteres mere, hvorfor præjudikats værdien af afgørelsen findes 

nedsat. Forbrugerbeskyttelsesniveauet må dog anses som højt ved forbrugerens tilsikrede 

rettigheder og endvidere at retspraksis, lader forbrugerens ukendskab til lovgivningen være 

diskulperende, i modsætning til det klare udgangspunkt i dansk ret. 

 

Der kan på baggrund af afhandlingens økonomiske analyse, konkluderes at det pålagte ansvar skal 

allokeres ift. de transaktionsomkostninger, som parterne har herved. Formidleren har, ved et pålagt 

ansvar, de højeste transaktionsomkostninger for den adfærdsmæssige usikkerhed ved forbrugerens 

begrænsede rationalitet. Derudover kan formidleren ikke kan påvirke ydelsen eller indkalkulere 

omkostningerne, hvorfor formidleren vil have betydelige markedsmæssige effekter. Formidleren 

kan dog afholde en omkostning ved en forsikring, men dette findes ikke at minimere formidlerens 

omkostninger tilstrækkeligt. Såfremt at leverandøren ikke kan minimere sine omkostninger ved det 

pålagte ansvar, vil det således være efficient, at allokere ansvaret til forbrugeren, så længe at denne 

har de laveste omkostninger. Dette skyldes at både leverandøren og formidleren har betydelige 

transaktionsomkostninger, når de pålægges ansvaret pga. den usikkerhed der opstår, når 

forbrugeren ikke læser betingelserne inden aftaleindgåelse.  

 

Derfor må det vurderes, ud fra ovenstående, at formidleren vil have de højeste omkostninger og få 

de største markedsmæssige effekter, ved et pålagt ansvar. Derfor findes ansvaret ikke at være 

efficient allokeret på markedet. Modsætningsvis vurderes leverandørens transaktionsomkostninger 

og markedseffekter, ved et pålagt ansvar at være mindst, såfremt omkostningerne kan minimeres. 

Derfor må det konkluderes at formidleransvaret skal allokeres til den der har de laveste 

omkostninger herved; leverandøren, når denne kan minimere sine transaktionsomkostninger, eller 

forbrugeren, for at opnå et efficient marked. 
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Afslutningsvis kan der for den integrerede analyse, konkluderes at de erhvervsdrivende vil have 

uhensigtsmæssige høje transaktionsomkostninger, når ingen af parterne kan sikkerhedsstille sig 

over for forbrugerens adfærd. Det skærpede tydelighedskrav findes at øge 

forbrugerbeskyttelsesniveauet og endvidere den erhvervsdrivendes omkostninger. Dette findes 

ikke i overensstemmelse med formålet om en høj beskyttelse og at de erhvervsdrivendes 

omkostninger i den forbindelse skal minimeres jf. Kommissionens udtalelse. Således findes der at 

foreligge en Kaldor-Hicks forbedring i branchen, ved at formidleren i teorien kompenseres for det 

pålagte ansvar efter GoLeif-dommen. Derfor kan der i fremtiden forventes en prisstigning på 

markedet, hvis formidleren skal bære ansvaret over for forbrugeren, når denne ikke opfylder 

betingelserne ved det skærpede tydelighedskrav. Der kan på markedet opnås en Kaldor-Hicks 

efficient løsning, ved at lade forbrugeren bære ansvaret for den begrænsede rationelle adfærd, som 

de erhvervsdrivende ikke kan sikkerhedsstille sig for. Ved at give forbrugeren ansvaret i nogle 

tilfælde, vil det øge dennes incitamenter til at læse aftalens vilkår, da nytten herved, vil overstige 

omkostninger ved selv at blive ansvarlig. De erhvervsdrivendes transaktionsomkostninger for den 

adfærdsmæssige usikkerhed, vil minimeres i sådan en grad, at den samlede efficiens vil være 

højere end forbrugerne omkostninger ved et ansvar. Forbrugerbeskyttelsesniveauet findes i den 

forbindelse opretholdt, i overensstemmelse med formålet, ved at lade forbrugeren bære ansvaret i 

nogle tilfælde. De erhvervsdrivende findes i den forbindelse ikke at kunne handle opportunistisk, 

da de fortsat ved den høje beskyttelse har en generelle oplysningspligt. 

 

Derfor kan det konkluderes at forbrugeren skal beskyttes i en sådan grad, at det vil være efficient 

for markedet. Således skal det høje forbrugerbeskyttelsesniveau opretholdes, under hensyntagen til 

de erhvervsdrivendes omkostninger i den forbindelse, for at leve op til formålet. Det betyder at 

forbrugeren i nogen tilfælde skal være ansvarlig og bære omkostningen for deres adfærd, som de 

kan forsikre sig imod og læse aftalens betingelser. Hermed opnås en samfundsøkonomisk efficient 

retstilstand, hvor den samlede gevinst, overstiger det tab forbrugeren får, ved omkostningerne for 

at skulle være ansvarlig for egen adfærd i forbindelse med aftaleindgåelsen. 
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Q*= Optimal mængde 

S = Supply / Udbud 

T = Tax = Ansvaret 

 

Øvrige forkortelser og fodnoter 

f. = følgende  

ff. = flere følgende  

Ibid = Ibidem (samme sted) = kildeangivelse til 

værket, i forrige kildehenvisning 

l. = linje 

s. = side 
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Kapitel 8 

8.1 Bilag 1 

Illustration af SAS flyselskabs samarbejdsaftale med Hotels.com, som hermed bliver formidler af 

hotelydelserne.  

 

 
Lokaliseret d. 29.02.2017 
 

 


