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Del I – Innledning og metode   

 

1 Innledning  

Pakkereiseloven er nok ikke vårt mest omtalte lovverk. Høyesterett har ikke behandlet en eneste 

sak på dette rettsområdet. Det brukes høyst sannsynlig lite tid på å diskutere pakkereiseloven 

rundt bordene hos de store advokatfirmaene på Tjuvholmen og på kontorene i de gamle 

universitetsbygningene på Karl Johans gate. Til tross for dette ble det i 2015 gjennomført over 

2,1 millioner charterreiser fra norske flyplasser.1 Reiselivsbransjen er i stadig utvikling, og i 

tillegg til charterreisene må det antas at det selges cirka én million pakkereiser med rutefly i 

Norge hvert år, og således ligger det totale antallet pakkereiser på mellom to og tre millioner 

årlig.2 Ved utgangen av 2015 hadde Reisegarantifondet 812 medlemsbedrifter,3 og sommeren 

2016 fikk flere nordmenn kjennskap til sine forbrukerrettigheter da det britiske reiseselskapet 

Lowcostholidays gikk konkurs midt i fellesferien.4  

 

Det er to hovedårsaker til at jeg valgte å skrive masteroppgave om «reisejuss». For det første er 

fagområdet lite behandlet i juridisk litteratur, på tross av at omlag halvparten av alle nordmenn 

vil være vernet av disse forbrukerrettighetene hvert år. For det annet er emnet svært aktuelt i 

skrivende stund, som følge av at EU høsten 2015 la frem et nytt pakkereisedirektivsom skal 

innføres i EØS-området i løpet av 2018.5 Vår nåværende lov må endres som følge av det nye 

direktivet, og implementeringen gir lovgiver muligheter og utfordringer til å optimalisere 

lovgivningen på et rettsområde som beskytter svært mange norske forbrukere årlig.  

 

1.1 Videre fremstilling i kapittelet  

I kapittel 1 vil jeg presentere oppgavens problemstilling og foreta de nødvendige presiseringer 

og avgrensninger (punkt 1.2). Det finnes videre mange bransjebegreper som det vil være 

hensiktsmessig å presentere innledningsvis i oppgaven; begrepene er ikke definert i loven, men 

anvendes av bransjen i det daglige (punkt 1.3). Da temaet for oppgaven overordnet sett er å 

foreta en komparativ analyse av den norske lovgivningen og det nye EU-direktivet på området, 

er det et behov for å plassere den nye lovgivningen i en rettshistorisk kontekst. Det er 

                                                 
1  Avinor (2015).   
2  Det føres ingen offisiell statistikk over antallet pakkereiser i Norge. Tallene er basert på anslag gjort i samtaler 

med Rolf Forsdahl og Sverre McSeveny-Åril i Hovedorganisasjonen Virke.   
3  Reisegarantifondets årsberetning på RGFs hjemmesider. Reisegarantifondet er administrator og kontrollør av 

den norske reisegarantiordningen, og medlemsbedriftene er de selskapene som plikter å stille reisegaranti etter 

pakkereiselovens bestemmelser.  
4 Flaatten (2016).   
5  EU-direktiv 2015/2302.  
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avgjørende å se endringene i lys av retts- og markedsutviklingen. (punkt 1.4). Endelig vil jeg 

gi en kort presentasjon av rettskildebildet på området, og knytte noen kommentarer til relevante 

metodiske problemstillinger som oppgaven aktualiserer (punkt 1.5).   

 

1.2 Problemstilling og avgrensninger  

Den 25. november 2015 ble det gitt et nytt EU-direktiv om pakkereiser og sammensatte 

reisearrangementer,6 og med dette ble direktivet i EF 1990/314 – det forrige 

pakkereisedirektivet – opphevet. Den norske pakkereiseloven av 19957 bygger på og oppfyller 

kravene i 1990-direktivet.8 Vår nåværende pakkereiselov går lengre enn 1990-direktivet i å 

beskytte forbrukeren.9  

 

Denne avhandlingen vil fremstille en komparativ analyse av reglene i den norske 

pakkereiseloven av 1995 og det nye pakkereisedirektivet i EU 2015/2302. Direktivet av 1990 

er et minimumsharmoniseringsdirektiv.10 Det nye direktivet har som mål å oppnå en 

totalharmonisert pakkereiseregulering i Europa,11 og dette nødvendiggjør en del endringer i den 

norske pakkereisereguleringen. Det er fremdeles uvisst om lovgiver vil velge å gi en helt ny lov 

og oppheve den gamle, eller om det anses som mest hensiktsmessig å revidere det eksisterende 

lovverket.12 Hva slags tilnærming lovgiver velger vil ikke være avgjørende for oppgavens 

innhold. Når jeg i oppgaven både refererer til «lovrevisjon» og «ny pakkereiselov», må ikke 

dette tas til inntekt for at jeg mener at lovgiver skal velge det ene eller annet alternativ.   

 

Det overordnede formålet med oppgaven er å identifisere, analysere og vurdere de mest 

markante endringene som må foretas for å bringe norsk rett i overensstemmelse med EU-retten 

etter det nye direktivet. Oppgavens konklusjoner vil være en presentasjon av de veivalg lovgiver 

står overfor ved direktivets implementering i norsk rett og hvilke hensyn som gjør seg gjeldende 

for de forskjellige alternativene. Da forberedelsesarbeidet med den nye loven på 

innleveringstidspunktet ikke har kommet i gang, vil denne oppgaven ligge i forkant av 

lovgivningsprosessen. Dette har bydd på flere oppgavetekniske utfordringer.13 Det er meget 

                                                 
6  EU-direktiv 2015/2302  
7  Lov 25. august 1995 om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven).  
8  Jeg vil i det videre – for enkelthetens skyld – bruke uttrykkene «2015-direktivet» og «1990-direktivet» når jeg 

omtaler henholdsvis EU 2015/2302 og EF 1990/314 i oppgaveteksten. Annen EU-lovgivning blir presentert 

underveis i teksten.   
9  Se f.eks. punkt 6.4.1 om pakkereiseloven § 6-5 og punkt 7.2.1 om garantiplikt for flyseter solgt «seat only». 
10  EF 1990/314 art. 8 
11 EU 2015/2302 art. 4.  
12  Utredningsarbeidet med den norske pakkereiseloven og det nye EU-direktivet starter i januar 2017. 

Proposisjonen forventes å bli fremmet våren 2018, med planlagt ikrafttredelsesdato 1. juli 2018, i følge Sverre 

McSeveny-Åril, reiselivsbransjens representant mot departementet i lovforberedelsesarbeidet. 
13  Se nærmere om disse i oppgavens punkt 1.5.1.  
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viktig å påpeke at formålet med oppgaven ikke er å påta seg lovgivers rolle, men heller vise 

juridiske kunnskaper på et dagsaktuelt og lite utforsket rettsområde, og sette viktig og relevant 

forbrukerrettslig lovgivning på dagsordenen.  

 

 

 

Illustrasjon 1: Oppgavens problemstillings- og konklusjonsmodell.  

 

Det er 25 år som skiller det første og det andre pakkereisedirektivet. Det nye direktivet er av 

mye mer omfattende karakter enn det første, og det er store forskjeller i atferden til forbrukerne 

og reiselivsbransjen i årene mellom 1990 og 2015, og dessuten store forskjeller i produksjons- 

og salgsmetodene på markedet.14 Dersom oppgaven skulle presentert alle de endringer som må 

foretas, ville den vært av mer omfattende karakter – med hensyn til både omfang og tidsbruk – 

enn det masteroppgaveformatet tillater. Av denne årsak har jeg valgt å fokusere på de 

endringene som vil skape de mest interessante problemstillingene.  

 

Det nye pakkereisedirektivet vil medføre mange endringer i den norske pakkereiseretten. 

Hoveddelen av disse endringene vil følge av at direktivteksten har et høyere presisjonsnivå enn 

dagens lovtekst, og derfor vil endringene bære preg av å være rene tekniske endringer. Disse 

endringene ligger utenfor for oppgavens problemstilling, og vil ikke bli drøftet i det følgende.  

 

En videre avgrensning er at oppgaven ikke går dypt inn i spørsmålet om forskjellen mellom 

minimums- og totalharmoniseringsdirektiver på generelt plan.15 Slike drøftelser vil i seg selv 

                                                 
14 Forsdahl (2016).  
15  Se imidlertid en kort presentasjon av emnet i punkt 1.5.2 nedenfor.   
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konstituere en helt egen masteroppgave, og formålet med oppgaven er å finne de materielle 

forskjellene mellom pakkereiseloven og det nye direktivet, ikke å problematisere 

implementeringsprosessen som sådan.    

 

Jeg har valgt å dele oppgaven inn i to hoveddeler. Del II omhandler de endringene som er 

relevante for pakkereiserettens anvendelsesområde og de legaldefinisjoner som finnes på 

rettsområdet. Del III tar for seg de største endringene i de materielle reglene på området: 

Potensiell innføring av lovhjemmel om regress og problemstillinger vedrørende 

reisegarantiordningen.   

 

1.3 Terminologi og presiseringer 

Jeg vil som hovedregel forholde meg til den danske språkversjonen av dokumenter fra EU i 

denne oppgaven. Da utrednings- og forberedelsesarbeidet med ny pakkereiselovgivning enda 

ikke har kommet i gang, finnes det flere uttrykk i 2015-direktivet som ikke har offisielle norske 

oversettelser. Der dette er tilfelle, vil jeg også se på de svenske og engelske ordvalgene for å få 

en mest mulig presis begrepsbruk i oppgaven. 

 

Jeg vil ta utgangspunkt i og anvende lovens aktørbegreper på den måten de er definert i 

oppgavens kapittel 4. Definisjonen av begrepet «pakkereise» er en meget vesentlig del av 

oppgavens innhold, og blir drøftet i kapittel 2. Det samme gjelder det nye begrepet 

«sammenkoblet reisearrangement», som blir presentert i kapittel 3.  

 

Av hensyn til språklig flyt vil jeg gjennom oppgaven også anvende noen begreper som ikke har 

noen legaldefinisjon:  

 

 

 

Andre særlige bransjeutrykk som kan være ukjente for leseren defineres fortløpende i teksten 

eller i fotnoteapparatet. Jeg vil videre omtalte den Europeiske Union som EU, uavhengig av 

navneendringen i 1993. Alle kursiveringer er foretatt av meg, med mindre det motsatte eksplisitt 

fremgår av oppgaveteksten.  
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1.4 Pakkereiseloven i historisk kontekst  

1.4.1 Rettstilstanden før det første direktivet 

Pakkereiselovens innhold er todelt: Den første delen inneholder regler om arrangørens 

opplysningsplikt, avtalens oppfyllelse og eventuelle misligholdsbeføyelser dersom det 

foreligger mangler ved reisen. Den andre delen inneholder regler om reisegaranti, det vil si 

arrangørens plikt til å stille bankgaranti for eget selskaps eventuelle konkurs.  

 

Regler om reisegaranti har en lengre historie i norsk rett enn reglene om pakkereiseavtalens 

oppfyllelse. Reisebyråloven av 4. november 1948 er den første norske reguleringen vi finner på 

dette rettsområdet.16 Loven medførte at reisebyråene hadde plikt til å stille garanti for sin 

betalingsevne for å få bevilling til å drive reisebyråvirksomhet. Reisebyråbevilling var et 

knapphetsgode, og det hang høyt å få bevillingen tildelt av Næringsdepartementet.17 

«Reisebyråloven av 1948 var en ren etterkrigslov med en mengde reguleringer utfra etablerte 

enheters behov».18  På slutten av 1970-tallet ble loven imidlertid revidert, og reisebyråloven ble 

utredet i NOU 1978:17, et utvalgt ledet av Professor dr. juris Peter Lødrup.19 Utredningen endte 

i en ny lov, reisebyråloven av 12. juni 1981. Den største endringen i lovverket innebar at 

reisebyråene nå måtte stille garanti for oppfyllelsen av sine avtaler med kundene, og ikke for 

sin betalingsevne som etter den gamle reisebyråloven.20 Ordningen med reisebyråbevilling ble 

svært liberalisert, og de fleste som ønsket bevilling fikk ønsket innfridd.21 Det ble likevel lagt 

inn en liten sikkerhetsventil i registreringsordningen, slik at bevilling ikke skulle gis med 

mindre hensynet tilsa det, en sikkerhetsventil som ble gått bort fra i 1985.22 I dag nøyer man 

seg med registrering av reisebyråer.23 Videre fulgte også opprettelsen av Reisegarantifondet. 

Reisegarantiordningen ble revidert på nytt i 1992, da lovgiver gikk helt bort fra krav om 

bevilling for å drive reisevirksomhet, samt at loven skiftet navn til lov om reisegaranti for 

reisearrangører (reisegarantiloven).24 

 

Reguleringen av avtalens oppfyllelse og eventuelle mislighold – samt arrangørens 

opplysningsplikt – har sin opprinnelse i 1983. Forbrukerombudet og Den Norske 

                                                 
16 Ot.prp. nr. 71 (1994-1995) s. 4.  
17 Forsdahl (2016).    
18  Den Norske Reisebransjeforening (1989) s. 20.  
19  Den Norske Reisebransjeforening (1989) s. 20.  
20 Ot.prp. nr. 71 (1994-1995) s. 4.  
21  Forsdahl (2016).   
22  Den Norske Reisebransjeforening (1989) s. 20. 
23  Den Norske Reisebransjeforening (1989) s. 20.  
24 Ot.prp. nr. 71 (1994-1995) s. 4.  
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Reisebransjeforening samarbeidet om å lage enkelte standardvilkår for de klassiske 

pakkereiseavtalene, de såkalte «Alminnelige vilkår for selskapsreiser».25 Vilkårene hadde 

utgangspunkt i markedsføringslovens § 9 a26 om forbud mot urimelige avtalevilkår overfor 

forbrukere,27 og var strengt tatt et frivillig pålagt avtaleverk fra bransjens side. Avtaleverket bar 

preg av å være et kompromiss mellom forbrukersiden og bransjesiden, og var dessuten bare 

bindende for medlemmer av Den Norske Reisebransjeforening.28 Det fremgår av 

pakkereiselovens forarbeider at standardvilkårene som ble utarbeidet i 1983 hadde stor 

påvirkning på bransjen, og at de fleste fulgte reglene.29 Det dannet seg et sedvanerettslig 

rettskildebilde før innføringen av pakkereiseloven.30 I forlengelsen av dette ble også 

Klagenemnda for Selskapsreiser opprettet, og reklamasjonsnemnda må antas å ha hatt en sterkt 

oppdragende effekt på reiselivsbransjen, slik at medlemmene av reisebransjeforeningen fulgte 

de alminnelige vilkårene.31  

 

Norges første og hittil eneste pakkereiselov, lov av 25. august 1995 nr. 57, er basert på et EU-

direktiv – pakkereisedirektivet av 1990.32 Direktivet regulerer både avtalens oppfyllelse og 

reisegaranti, og pakkereiseloven inneholder derfor regler på begge områder. Reisegarantiloven 

ble opphevet ved innføringen av pakkereiseloven i 1995.  

 

EU-direktivet av 1990 var et direktiv som tok sikte på å gi et visst minimum av rettigheter til 

forbrukere som kjøpte pakkereiser.33 Det var opp til hvert enkelt medlemsland å avgjøre om de 

ønsket et sterkere forbrukervern enn det som fremgikk av direktivet, og det er dette som 

kjennetegner minimumsharmonisering. Videre medførte direktivet i det minste som hovedregel 

ensartete rettigheter på det europeiske markedet, slik at det ble skapt et indre marked hvor alle 

markedsaktørene kunne operere på relativt like vilkår.34 

 

Standardvilkårene for selskapsreiser ga en mer detaljert og bedre beskyttelse enn det som 

fremgikk av direktivteksten, og essensen i bransjen og forbrukersidens kompromiss i 

standardvilkårene ble derfor videreført med pakkereiseloven av 1995.35 

                                                 
25 Ot.prp. nr. 35 (1994-1995) s. 8.  
26  Markedsføringsloven av 1972.  
27  Ot.prp. nr. 35 (1994-1995) s. 8.  
28  Ot.prp. nr. 35 (1994-1995) s. 8.  
29  Ot.prp. nr. 35 (1994-1995) s. 8.  
30  Ot.prp. nr. 35 (1994-1995) s. 8.   
31  Forsdahl (2016).  
32  EF 1990/314. 
33  EF 1990/314 art. 8.  
34  Østergaard (2016) s. 170.  
35  Ot.prp. nr. 35 (1994-1995) s. 8.   
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1.4.2 Teknologisk utvikling og endringer i aktørenes markedsadferd 

nødvendiggjør rettsendring   

Da det gamle direktivet ble forberedt på slutten av 1980-tallet, kjøpte de fleste forbrukere som 

regel feriereisen sin ved fysisk oppmøte på et reisebyrå, etter å ha kikket i en katalog hvor alle 

«pakkene» ble presentert, og bestemt seg for hvilken tur de ønsket. Da EU startet arbeidet med 

det første pakkereisedirektivet på 1980-tallet, var det i all hovedsak charterreiser de hadde i 

tankene.36 Det har skjedd svært mye siden den gang, og de færreste kjøper i dag reiser ved å 

møte opp i skranken på et reisebyrå. Reiselivsbransjen har på lik linje med andre markeder vært 

nødt til å henge med inn i den digitale tidsalder, noe som igjen nødvendiggjør regler som tar 

«digitale nyvinninger» i betraktning.   

 

Den norske pakkereiseloven ble revidert i 2006 med virkning fra 1. januar 2007. Formålet med 

revisjonen var tredelt: Å klargjøre pakkereisedefinisjonen, å få flest mulig aktører til å delta i 

en felles klagenemnd, og å utvide plikten til å stille reisegaranti til å gjelde flere reiseprodukter 

enn tidligere.37 I forarbeidene til lovrevisjonen blir det påpekt at internett som markedsportal 

for salg av pakkereiser var en hovedårsak til endringene i pakkereisedefinisjonen.38 Det nye 

direktivet går flere skritt videre hva gjelder tilpasning til de vanligste salgssituasjonene på 

markedet, som vil bli nærmere utdypet i kapittel 2.    

 

I Sverige er et forslag til ny pakkereiselov allerede fremlagt, og utredningen «Ny paketreselag» 

ble utgitt i begynnelsen av september.39 «Resenärer köper i allt högre utsträckning resor via 

Internet och kombinerar dem själva. Det har lett till osäkerhet om vilka regler som gäller för 

resorna och vilket skydd resenärer har» skrives det i utredningens innledende kapittel. Dette gir 

en god beskrivelse for en av årsakene til at EU har tilvirket et nytt direktiv på området. 40   

 

Det er nok ikke en overdrivelse å hevde at reiselivsbransjens forbruker- og markedsadferd er 

mer eller mindre snudd på hodet siden det første pakkereisedirektivet. Vi reiser mer og har 

større tilgang på informasjon om potensielle destinasjoner. Onlineverktøy gjør det enkelt for 

forbrukeren å skreddersy sine egne reiser uten hjelp fra fagpersoner, noe som ville vært svært 

vanskelig for 20 år siden. Situasjonen beskrives på en god måte i en nylig artikkel i det danske 

Erhvervsjuridisk Tidsskrift:  

                                                 
36  Forsdahl (2016).   
37  Ot.prp. nr. 41 (2005-2006) s. 6.  
38  Ot.prp. nr. 41 (2005- 2006) s. 31.   
39  SOU 2016:56, Ny Paketreselag. SOU står for Statens Offentliga Utredningar, og dokumentet tilsvarer en norsk 

NOU.  
40  SOU 2016: 56 s. 11.  
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«Ændrede forbrugsmønstre, både i form af ændrede måder at købe og sammensætte 

ferier på, nye aktører i rejsebranchen i form af f.eks. dedikerede søgemaskiner på 

internettet, samt udviklingen i markedsføringen af rejser og den deraf følgende, mere 

eller mindre berettigede, forventning hos køberen af rejsen om en mangel- og 

forsinkelsesfri rejse er momenter fra virkeligheden anno 2016, som for længst har 

overhalet den gældende pakkerejseregulering».41 

 

Av den grunn er det nok ikke urimelig å hevde at enkelte av reiselivsbransjens aktørers eksistens 

– i alle fall i en viss utstrekning – er truet av teknologisk utvikling. Endringene vil også få stor 

betydning for aktørenes hverdag, da det vil være flere forpliktelser og byrder de må ta hensyn 

til. Denne tilpasningen til nye salgsmetoder og utviklingen i forbrukers adferd og prioriteringer 

er synlig i det nye EU-direktivets regler, som vil fremgå av drøftelsene i kapittel 2.    

 

Blant annet som følge av at den enkelte forbruker selv kan opptre som «reisebyrå» hjemme i 

sin egen stue, ser vi at antallet charterreiser har sunket betraktelig de siste årene, mens antallet 

passasjerer som reiser med rutefly er stigende. I 2013 ble det gjennomført 2,7 millioner 

charterreiser fra norske flyplasser,42 mens antallet i 2015 hadde sunket til 2,1 millioner.43 

Avinor melder også om en nedgang i charterreiser på hele 6 prosent hittil i 2016.44   

 

1.5 Rettskilder og metode  

1.5.1 Rettskildebildet 

Denne oppgaven har et meget begrenset kildegrunnlag. Hovedvekten av drøftelsene i oppgaven 

er basert på rene ordlydsfortolkninger av primærkildene – pakkereiseloven og de to 

pakkereisedirektivene. At lov- og direktivtekst utgjør utgangspunktet i en rettslig drøftelse er i 

mange tilfeller en metodisk selvfølge. Det spesielle med denne oppgaven er at lov- og 

direktivtekst ofte er den eneste rettskilden som er av relevans. For denne oppgavens 

vedkommende har dette medført at den kanskje baserer seg på flere frie tolkninger og 

hensynsvurderinger enn den typiske masteroppgaven i rettsvitenskap. Samtidig er ikke formålet 

med oppgaven å konkludere med hva som er de lege lata, men heller presentere de alternativer 

lovgiver har ved implementeringen av det nye direktivet. Slik sett har heller ikke lovgiver andre 

kilder å basere seg på ved oppstarten av lovgivningsarbeidet enn det som er tilgjengelig for meg 

i denne oppgaven.  

                                                 
41  Østergaard (2016) s. 170. 
42  Avinor (2013). 
43  Avinor (2015).  
44  Avinor (2016).    
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For tolkningen av bestemmelsene i pakkereiseloven er det noe informasjon å hente i 

forarbeidene til loven45 og utredningene i forbindelse med pakkereiselovens 2006-revisjon.46 

 

Det foreligger ingen relevante avgjørelser fra domstolene på dette rettsområdet. Det finnes 

ingen Høyesterettsavgjørelser om pakkereiseloven, og det er begrenset rettspraksis fra 

lagmannsrettene og tingrettene. Disse har imidlertid ikke vært relevante for de spørsmålene 

oppgaven reiser, da denne oppgaven ikke drøfter pakkereiselovens mangelsdefinisjon og 

mangelsbeføyelser. Avgjørelsene fra Klagenemnda for Pakkereiser er konkrete og 

saksspesifikke i sin karakter, og gir ytterst sjelden noe bidrag til avgjørelsen av mer generelle 

rettsspørsmål. I beste fall kan de ha betydning i konkrete tvister ved å vurdere sakens faktum 

opp mot faktum i den mest nærliggende klagesaken, altså ved å anvende avgjørelsene 

komparativt på lignende saker.47 Det kan imidlertid ikke være tvil om at pakkereisenemndas 

avgjørelser må vektlegges der hvor disse har rettslig relevans, som følge av mangel på andre 

avgjørelsesbaserte rettskilder på området. Oppgaven inneholder som nevnt ingen vurderinger 

av mangler og mangelsbeføyelser, som vil være de tilfeller hvor klagenemdas avgjørelser vil 

ha relevans, og jeg vil derfor ikke gå videre inn i drøftelsen av avgjørelsenes relevans og vekt.  

 

Den eneste juridiske litteraturen som er skrevet i Norge er Forsdahls Reisejuss – for bransje, 

studenter og reisende fra 2004, som ikke har kommet i revidert utgave etter lovrevisjonen i 

2006. Utover Norges grenser er det også lite som er skrevet om pakkereiser i juridisk litteratur. 

Som følge av dette har det vært lite konkret informasjon å hente fra litteraturen. Norsk 

Lovkommentars kommentarutgave til pakkereiseloven er skrevet av Kai Krüger, og gir enkelte 

selvstendige argumenter ved tolkningen av den norsk lovens bestemmelser.48   

 

Den norske pakkereiseloven kom som tidligere nevnt i stand med bakgrunn i EU-direktivet om 

pakkereiser fra 1990 og de alminnelige vilkårene for selskapsreiser (se punkt 1.4.1). De 

alminnelige vilkårene har blitt videreført i forskrift til lov om pakkereiser.49 

 

Som følge av mangelen på rettskilder og kilder om pakkereiserettens historie, har jeg 

gjennomført flere samtaler med Rolf Forsdahl og Sverre McSeveny-Åril i Virke Reise Utland. 

Forsdahl må regnes som pakkreiserettens mest kunnskapsrike talsperson i bransjen, og 

McSeveny-Åril er jurist og leder av hovedorganisasjonens avdeling for reiseliv. I kraft av dette 

                                                 
45  Ot.prp. nr. 35 (1994-1995), Ot.prp. nr. 71 (1994-1995) og Innst.O. nr. 60 (1994-1995).   
46  Ot.prp. nr. 41 (2005-2006) og Innst.O. nr. 39 (2005-2006).  
47  Eckhoff (2001) s. 165. 
48  Krüger (2015).   
49  Forskrift til lov om pakkereiser, 19. april 1995 nr. 395.  
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er han bransjens representant mot departementet i forbindelse med implementeringen av det 

nye pakkereisedirektivet. McSeveny-Åril er dessuten tidligere fagansvarlig for pakkereiser hos 

Forbrukerombudet, og har derfor inngående kunnskaper om rettsområdet både fra et forbruker- 

og bransjeperspektiv.  

 

Begge de to fagpersonene er oppdatert på pakkereiserettens område i europeisk kontekst, og de 

har bidratt med kunnskaper om bransjens historie, gjennomføring av pakkereiseretten i praksis 

og givende debatter om alternativer ved implementeringen av det nye direktivet. Samtalene 

tjener selvsagt ikke som rettskilde i så måte, men som en kilde til informasjon og 

hensynsvurderinger i forbindelse med lovgivers veivalg. 

 

1.5.2 Nordiske rettskilder 

Den norske pakkereiseretten har sterke likhetstrekk med den tilsvarende lovgivningen i Sverige 

og Danmark. Reglene i de tre landene er basert på det samme EU-direktivet fra 1990, og 

lovgivningen har i store trekk vært parallell, også med hensyn til lovrevisjoner og utvidelser av 

forbrukerens rettigheter.50 De største markedsaktørene ser dessuten på Skandinavia som ett 

marked, og både lovgivningen og markedet er svært sammenlignbart.51 

 

I september 2016 kom den svenske SOU-en som leder opp mot en revisjon av 

pakkereisereguleringen i Sverige.52 Utredningen gir en omfattende gjennomgang av det nye 

EU-direktivet og gjeldende rettstilstand i Sverige. Da den svenske og den norske 

pakkereisereguleringen på nåværende tidspunkt er svært like, har SOU-en vært viktig i arbeidet 

med denne masteroppgaven. Den svenske utredningen har vært av stor betydning som 

inspirasjons- og informasjonskilde for hvilke nyvinninger som er de mest elementære med det 

nye direktivet, og som tolkningsfaktor for vurderingen av EU-direktivets rettslige innhold, i 

mangel på andre holdepunkter enn ordlyd og direktivets fortale.    

 

Dette betyr imidlertid ikke at jeg ikke har lest utredningen med et kritisk blikk. På flere steder 

i oppgaven er jeg uenig med det som fremgår av utredningen, og jeg vil argumentere for hvorfor 

andre rettskilder eller reelle hensyn taler for andre løsninger enn det som fremgår av SOU-en. 

Danmark har ikke kommet lengre enn Norge i lovgivningsprosessen, og det er derfor lite 

konkret å hente fra dansk rett i forbindelse med det nye direktivet.53   

 

                                                 
50  Pakkerejseloven (Danmark) og Lag om paketresor (Sverige).   
51  Forsdahl (2016).  
52  SOU 2016:56.  
53  Forsdahl (2016). 
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1.5.3 EU-retten og harmoniseringsspørsmål  

En viktig presisering i forbindelse med EU-rettens rettskilder og harmoniseringsspørsmål er at 

hovedformålet med oppgaven er å drøfte de viktigste realitetsendringene som følger av det nye 

pakkereisedirektivet. Det er hverken meningen eller formålet med oppgaven å løfte spørsmål 

om harmoniseringsprinsipper i EU-retten og spørsmål om EU-rettens rettskilder opp på et 

generelt plan. Imidlertid vil det være uhensiktsmessig å skrive en oppgave om implementering 

av et EU-direktiv i norsk rett som tar sikte på totalharmonisering (i motsetning til tidligere 

rettstilstand) uten å gi leseren et grunnleggende, teoretisk utgangspunkt.      

 

Det nye pakkereisedirektivet av 2015 er som tidligere nevnt et totalharmoniseringsdirektiv.54 

Dette innebærer at reglene i sitt innhold skal være like over hele EØS-området55, og vil til 

forskjell fra minimumsdirektivene bestemme både den øvre og nedre grense for den nasjonale 

handlefriheten.56 Da det her er tale om regulering av et rettsområde som faller innenfor EUs 

indre marked, har unionen kompetanse til å gi regler om totalharmonisering.57 Regler om det 

indre marked vil være omfattet av EØS-avtalen, slik at den norske lovgiveren er pliktig å innføre 

direktivet i norsk rett.58  

 

Da pakkereisedirektivet fra 1990 var et direktiv som tok sikte på minimumsharmonisering, 

medførte dette at medlemsstatene hadde en «meget betydelig skønsfrihed med hensyn til, 

hvordan de vil indrette national ret».59 Ved lovrevisjonen i 2006 beveget lovgiver seg på dette 

området langt utover de minimumsregler som ble fremsatt i direktivet. Pakkereisedirektivet av 

2015, som tar sikte på fullstendig harmonisering innen EØS-området, medfører at 

medlemsstatenes skjønnsmargin er «fuldstændig fastlagt ved direktivet og skal udledes av dets 

ordlyd, formål og opbygning».60 Lovgiver har derfor begrenset handlefrihet ved 

implementeringen av dette direktivet. Vidtrekkende forbrukerrettigheter i norsk rett kan derfor 

måtte reduseres som følge av at det nye direktivet også setter en øvre grense for hva som kan 

innføres, dersom bestemmelsen ikke er unntatt prinsippet om totalharmonisering: 

Medlemsstatene står ikke fritt til å innføre bestemmelser utover det som følger av 

direktivteksten, selv om de dekker «the same sector even in relation to purely internal 

situations».61 

 

                                                 
54  EU 2015/2302 art. 4, se punkt 1.2 ovenfor.  
55  EØS-området omfatter alle EU-landene, samt Norge, Island og Liechtenstein.  
56  Neergaard (2011) s. 132. 
57  Neergaard (2011) s. 133. 
58  EØS-loven § 1, jf. EØS-avtalens art. 1 nr. 2.  
59  Neergaard (2011) s. 137. 
60  Neergaard (2011) s. 138. 
61  Steiner (2009) s. 364.  
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Del II – Anvendelsesområde   
 

Oppgavens del II omhandler pakkereisen (kapittel 2), de sammenkoblede reisearrangementene 

(kapittel 3) og pakkereisereguleringens aktører (kapittel 4). I kapittel 5 vil jeg konkludere og 

presentere lovgivers veivalg og de hensyn som ligger bak lovgivers alternativer.    

 

2 Pakkereisen   

2.1 Innledning 

Pakkereiseloven forutsetter at begrepet «pakkereise» tillegges et meningsinnhold. Dagligtalens 

pakkereisebegrep er ikke nødvendigvis alltid i overenstemmelse med lovens definisjon. Hva 

som ligger i begrepet vil være avgjørende for lovens og direktivets anvendelsesområde. 

«Pakkereise» er definert i pakkereiseloven § 2-1 og i 2015-direktivet artikkel 3 nr. 2. 

Sammenligner man lov- og direktivteksten, vil man gjøre følgende oppdagelse: Den 

«klassiske» definisjonen av pakkereiseloven er sammenfallende i lov- og direktivteksten.62 I 

direktivteksten finner man imidlertid at pakkereisedefinisjonen er utvidet til også å omfatte flere 

tilfeller som nevnt i art. 3 nr. 2 bokstav b pkt. i til v. I tillegg finner man nyvinningen 

«sammensatte rejsearrangementer» allerede i direktivets tittel og i direktivets art. 3 nr. 5, som 

blir drøftet i oppgavens kapittel 3. Som vi skal se i det følgende, er pakkereiselovens 

anvendelsesområde kraftig utvidet i det nye direktivet.   

 

Dette kapittelet vil først inneholde en kort drøftelse av pakkereisedefinisjonen i den någjeldende 

pakkereiseloven, da direktivteksten i art. 3 nr. 2 bokstav a samsvarer med den gjeldende norske 

lovteksten. Av plasshensyn vil imidlertid tolkningsproblemer og gråsoner bli viet begrenset 

oppmerksomhet, da det ikke er den «gamle» pakkereisedefinisjonen som er kjernen i oppgaven. 

I punkt 2.3 vil jeg presentere de utvidelser som er gjort i pakkereisedefinisjonen i det nye EU-

direktivet. Unntak for visse forretningsreiser er også en nyvinning etter 2015-direktivet, og vil 

bli omtalt i punkt 2.4.  

  

2.2 Vilkårene i pakkereiseloven  

Vilkårene for at produktet skal klassifiseres som en «pakkereise» er etter pakkereiseloven § 2-

1 at det må være et «tilrettelagt arrangement som varer i minst 24 timer eller omfatter 

overnatting», og som «selges eller markedsføres til en samlet pris». I tillegg må reisen omfatte 

minst to av tre elementer: transport, innkvartering eller andre turisttjenester.  

 

                                                 
62  Se pakkereiseloven § 2-1 og EU 2015/2302 art. 2 bokstav a, sml. nr. 1 bokstav a-d.  
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2.2.1 Tilrettelagt arrangement 

Det første vilkåret i pakkereiseloven § 2-1 er at produktet må være et tilrettelagt arrangement. 

Før lovendringen i 2006 fulgte pakkereiseloven forutsetningen i det forrige pakkereisedirektivet 

om at produktet måtte være prearranged.63 Vilkåret for å falle inn under definisjonen av 

pakkereise etter pakkereiseloven § 2-1 var derfor før 2006 at det var tale om et «på forhånd» 

tilrettelagt arrangement. I 2006-revisjonen ble «på forhånd» strøket, og loven taler nå kun om 

et tilrettelagt arrangement. Tidligere måtte reisearrangøren sette sammen pakken før den ble 

tilbudt kunden, men etter lovendringen kreves det kun at det foreligger et sammensatt produkt.64 

I lovens kommentarutgave skriver Krüger at «arrangement» innebærer at det må være en indre 

sammenheng mellom ytelsene.65 Endringen medførte at flere reiseprodukter på markedet ble 

omfattet av pakkereiselovens bestemmelser. Det nye direktivets art. 3 nr. 2 må anses for å være 

i samsvar med den någjeldende norske lovteksten. Den norske lovrevisjonen kan på mange 

måter anses som et bevis på at forhåndskravet i 1990-direktivet var utdatert som følge av 

teknologisk utvikling, da det ikke tok høyde for menyvariasjoner ved bestilling på internett.66  

 

2.2.2 Varighet eller overnatting  

Pakkereiseloven § 2-1 oppstiller videre to alternative vilkår: Reisen må enten vare i minst 24 

timer eller omfatte overnatting. Det er varigheten i reiseprogrammet som er avgjørende, en 

forsinkelse som får reisens varighet til å overstige 24 timer er uten betydning i denne 

sammenheng.67 Dette er også i overensstemmelse med 2015-direktivtes art. 2 nr. 2 bokstav a. 

Dette vilkåret kan enkelt konstateres, og byr på få juridiske problemstillinger.  

 

2.2.3 To av tre pakkekomponenter 

Totalpakken må inneholde to av tre pakkekomponenter: Transport, overnatting eller såkalte 

«andre turisttjenester». Bestemmelsen må tolkes i lys av reglenes formål.68 Alle kombinasjoner 

med minst to av de tre komponentene vil falle inn under lovens virkeområde.  

 

Transportalternativet byr på få tolkningsproblemer. Her kan det være tale om transport med fly, 

bil, tog, ferge og lignende. Dersom et hotell tilbyr shuttletransport fra flyplass til hotell, vil dette 

normalt ikke falle inn under lovens virkeområde.69 Transportalternativet må være av et visst 

omfang, og det er derfor slik at dersom et hotell tilbyr shuttletransport fra flyplass til hotell, vil 

                                                 
63  EF 1990/314 art. 2 nr. 1, på dansk: «på forhånd fastlagt kombination».  
64  Krüger (2015) note 10.  
65  Krüger (2015) note 10.  
66  Krüger (2015) note 10. 
67  Forsdahl (2004) s. 41. 
68  Krüger (2015) note 12. 
69  Krüger (2015) note 12. 
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dette som hovedregel ikke falle inn under lovens virkeområde. Overnatting i pakkereiselovens 

forstand forekommer når overnattingen er et «selvstendig reiseelement som skal kombineres 

med andre for å lage en pakkereise».70 Dersom overnattingen skjer som en del av en 

transportetappe, vil overnattingsalternativet i pakkereiseloven § 2-1 ikke være oppfylt, for 

eksempel dersom man har lugar på danskefergen eller sovner på nattbussen.71 

 

«Andre turisttjenester» er et meget vidt begrep,72 og er vilkåret i bestemmelsen som skaper 

størst tolkningsvansker. I uttrykket «turisttjenester» ligger det en avgrensning mot et faglig og 

forretningsmessig reiseprogram, eksempelvis kurs og konferanser.73 Forsdahl oppstiller to 

presiseringer for tolkningen av «andre turisttjenester»: Turisttjenesten må utgjøre en vesentlig 

del av arrangementet, og den må ikke være direkte knyttet til transport- eller 

overnattingstjenesten.74 For å vurdere om turisttjenesten utgjør en vesentlig del av 

arrangementet må man se på tjenestens økonomiske verdi og dens betydning for reisen totalt 

sett.75 Dersom turisttjenesten(e)s verdi overstiger 25 prosent av pakkereisens totale verdi, skal 

de anses for å utgjøre en vesentlig del av arrangementet.76 Det vil altså måtte foretas en konkret 

helhetsvurdering av saksforholdet i det enkelte tilfelle.   

 

Standardeksempelet på en pakkereise er den klassiske charterturen til «Syden» med flybillett 

og hotellopphold. Andre typiske eksempler er kombinasjonen hotellopphold og billetter til 

konserter, show eller sportsarrangementer. Hotellets egne fasiliteter som er en del av hotellet er 

derimot normalt ikke en pakkereise. En helg på Farris Bad i Larvik vil ikke være en pakkereise 

selv om kunden benytter seg av spaanlegget og bor på hotellet, men kan derimot være det om 

kunden bestiller busstransport fra Oslo til Larvik og opphold på spahotellet (som for øvrig må 

være solgt eller markedsført til samlet pris, se punkt 2.2.4 nedenfor).  

 

2.2.4 Selges eller markedsføres til en samlet pris 

Det siste vilkåret i pakkereiseloven § 2-1 første ledd er at arrangementet må «selges eller 

markedsføres til en samlet pris». Det følger av ordlyden at det er tilstrekkelig at arrangementet 

enten selges eller markedsføres til samlet pris. Derfor kan turoperatøren markedsføre en reise 

hvor de forskjellige elementene er priset hver for seg, men dersom kunden kjøper to eller flere 

elementer til samlet pris, vil vilkåret derfor være oppfylt.77 Det fremgår eksplisitt av 

                                                 
70  Forsdahl (2004) s. 41.  
71  Forsdahl (2004) s. 41. 
72  Forsdahl (2004) s. 42. 
73  Krüger (2015) note 12.  
74  Forsdahl (2004) s. 42.   
75  Forsdahl (2004) s. 42.   
76  EU 2015/2302, fortale avsnitt 18.   
77  Forsdahl (2004) s. 43.  
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pakkereiseloven § 2-1 at separat eller samlet fakturering av reisens elementer ikke påvirker 

lovens anvendelsesområde, jf. bestemmelsens annet ledd.   

 

2.2.5 Skreddersydde pakkereiser  

Pakkereiseloven § 2-1 tredje ledd ble tilføyd med lovrevisjonen i 2006: 

 

«Et arrangement går inn under første ledd når arrangøren legger opp til at kunden velger 

ut enkeltelementene selv, men hvor elementene fremtrer som tilpasset til å kombineres».  

Ved å fjerne «på forhånd tilrettelagt» i bestemmelsens første ledd, utgår kravet om at pakken 

må være sammensatt før den tilbys kunden. Det fremgår av Ot.prp. nr. 41 (2005-2006) at 

kunden etter lovendringen kan henvende seg til arrangøren og endre pakkeelementene frem til 

avtaleinngåelsestidspunktet. Loven søker å avgrense mot såkalt «spesialproduksjon», det vil si 

arrangører som utelukkende «setter sammen elementer etter spesifisert oppdrag fra kunden».78  

 

Det følger av forarbeidene at bestemmelsens tredje ledd ble tilføyd for å tilpasse lovverket til 

forskjellige menyvalg på reiseoperatørenes nettsider.79 Hva som ligger i at «elementene 

fremtrer som tilpasset til å kombineres» beror på en konkret helhetsvurdering.80 Momenter i 

vurderingen vil være «[p]ris- eller kontraktsmessig sammenheng mellom ytelsene, det er et 

fåtall underleverandører, det foreligger et særskilt kontraktsforhold til underleverandørene, det 

er en spesialisering på ett eller få reisemål samt mer generelt hvorvidt helhetsinntrykket av 

markedsføringen er egnet til å oppfattes som en pakkereise».81 

 

2.3 Utvidelse av pakkereisedefinisjonen i det nye EU-direktivet 

Utgangspunktet i pakkereisereguleringen er at man som kunde kjøper et sammensatt produkt 

av en leverandør. Et typisk trekk ved forbrukerreguleringen er at kunden kun skal måtte behøve 

å forholde seg til én part på salgssiden. Digitale salgskanaler har imidlertid nødvendiggjort noen 

endringer på området. Det følger av direktivets art. 3 nr. 2 bokstav b at det også kan være tale 

om en pakkereise dersom det er inngått særskilte avtaler om reiseytelser fra flere enn én 

leverandør, og dersom ett av fem vilkår i direktivteksten er oppfylt. Bruken av ordet «eller» i 

art. 3 nr. 2 bokstav b punkt iv tilsier at vilkårene er alternative. 

 

                                                 
78  Ot.prp. nr. 41 (2005-2006) s. 31. 
79  Ot.prp. nr. 41 (2005-2006) s. 31.  
80  Ot.prp. nr. 41 (2005-2006) s. 31. 
81  Krüger (2015) note 13. 
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2.3.1 Direktivets artikkel 3 nummer 2 bokstav b punkt i – iv 

Det første alternativet (pkt. i) er at reisetjenestene kjøpes fra ett utsalgssted og velges ut innen 

kjøper samtykker til betaling. Det har ingen betydning om kjøpet skjer ved fysisk 

tilstedeværelse på et reisebyrå eller online.82 Det avgjørende i denne bestemmelsen er at det 

bare finnes ett utsalgssted, og at begge (eller alle) reisekomponenter velges ut før 

avtaleinngåelse.  

 

Det andre alternativet (pkt. ii) er hvor reiseytelseskombinasjonen selges eller faktureres som alt 

inkludert eller til en samlet pris. Så lenge komponentene ikke separeres fra hverandre i salg 

eller fakturering, selv om de har sitt opphav hos forskjellige uavhengige leverandører, er dette 

altså en pakkereise. Dette er noe bemerkelsesverdig, da det etter 1990-direktivet og den 

någjeldende pakkereiseloven er klart at separat fakturering ikke er tilstrekkelig for at avtalen 

ikke skal omfattes av pakkereiseloven, jf. 1990-direktivet art. 2 nr. 1 annet ledd og 

pakkereiseloven § 2-1 annet ledd. Dersom arrangøren kan fakturere f.eks. hotelloppholdet og 

flyreisen separat, og på den måten unngå pakkereisedefinisjonen, vil det være svært enkelt for 

den enkelte arrangør å unndra seg et stort ansvar overfor kjøper. Det kan være vanskelig å forstå 

at EU ved direktivets tilblivelse har ønsket seg en situasjon hvor det er svært enkelt for 

arrangøren å unngå og pådra seg noen plikter overfor forbrukeren ved inngåelsen av avtalen, 

med den konsekvens at forbrukervernet svekkes.  

 

Det tredje alternativet (pkt. iii) oppstår når utbyderen av reisen annonserer eller selger produktet 

med betegnelsen «pakkereise» eller lignende. Eksempler på lignende betegnelser nevnes ikke i 

den svenske utredningen, men det mest åpenbare, lignende begrepet vil være «chartertur». I 

dette begrepet ligger vanligvis en forventing om at både fly og hotell (og eventuelt andre 

turisttjenester) er inkludert i en pakkepris. Videre er det ikke uvanlig at bransjen unngår 

begrepet «pakkereise».83 Det er nærliggende at også en produktbeskrivelse som klart utgjør en 

pakkereise, må bli omfattet av denne bestemmelsen. Mange reisearrangører selger reiser under 

markedsføringen «fly og hotell» eller «hotell og fotballbilletter», som i begge tilfeller klart 

utgjør en pakkereise.    

 

Det fjerde alternativet (pkt. iv) oppstår i de tilfeller hvor kunden velger reisetjenesteelementer 

etter avtaleinngåelse, men deretter velger komponenter fra det produktutvalget som arrangøren 

har tilgjengelig på bestillingstidspunktet.84 I den svenske utredningen eksemplifiseres dette 

                                                 
82  SOU 2015:56 s. 119.  
83  Forsdahl (2016).  
84  Dersom det f.eks. er kjøpt et gavekort hos et reisebyrå, vil dette ofte innebære at kunden kan velge fra et svært 

omfattende utvalg, som følge av reisebyråenes tilgang til store antall flybilletter og hoteller gjennom sine 

distribusjonssystemer (GDS).  
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alternativet som pakkereise i gavekortformat,85 hvor man i etterkant av betalingen velger ut 

f.eks. flyreise, hotellopphold eller landarrangementer.  

 

2.3.2 Direktivets artikkel 3 nummer 2 bokstav b punkt v 

Den femte og siste situasjonen oppstår når kunden kjøper reisetjenester fra separate 

næringsdrivende gjennom såkalte «click through». Den reisendes navn, betalingsopplysninger 

og kontaktinformasjon videreformidles fra den første avtalepart til en annen, potensiell 

avtalepart. En videre forutsetning for at det skal være tale om en pakkereise er at kjøpet av den 

andre reiseytelsen må skje innen 24 timer etter at kunden har mottatt ordrebekreftelsen for det 

første kjøpet.  

 

Bestemmelsene i direktivets art. 3 nr. 2 bokstav b bærer sterkt preg av å være en tilpasning som 

gjør at også forskjellige nettbutikkfunksjoner omfattes av direktivets virkeområde. Betydningen 

av anvendelsesområdets utvidelse kan enklest illustreres med et hypotetisk eksempel: Kunden, 

A, bestiller flybilletter til Barcelona på flyselskapet Norway Airways sine hjemmesider med 

utreise 10. og retur 13. desember. Norway Airways har en avtale med hotellkjeden Great Hotels 

om at den reisendes navn, betalingsopplysninger og e-postadresse videresendes til Great Hotels 

dersom hotellkjeden har et hotell på destinasjonen kunden har bestilt flybilletter til. Great Hotels 

sender derfor automatisk en e-post med tilbud til kunden om 15 prosent avslag på tre netter på 

Great Hotels Plaça Catalunya i Barcelona dersom A bestiller innen 24 timer. A aksepterer 

tilbudet. Etter den någjeldende pakkereiseloven har ikke A kjøpt en pakkereise, men det har 

han derimot etter reglene i 2015-direktivet art. 3 nr. 2 bokstav b pkt. v. En annen, vanlig 

kombinasjon av tjenester er flyreise og billeie.   

 

En del spørsmål kan stilles om bestemmelsen i art. 3 nr. 2 bokstav b pkt. v. Først og fremst er 

det i det hele tatt usikkert om det finnes aktører på markedet som benytter seg av en slik 

prosedyre. At reisetjenesteleverandører sender kontaktinformasjon videre til 

samarbeidspartnere er i og for seg uproblematisk, og dessuten svært vanlig. Det er derimot 

høyst uvanlig at markedsaktører videresender kundens betalingsinformasjon til andre.86 At dette 

ikke gjøres i praksis har gode grunner for seg, særlig av hensyn til kundens personvern. 

Direktives art. 3 nr. 2 bokstav b pkt. v. er derfor antakelig et eksempel på et tilfelle hvor EU har 

forsøkt å regulere en bestillingsprosedyre som ikke eksisterer på markedet, men som de har sett 

for seg at vil bli relevant i fremtiden.  

 

I denne sammenheng kan det også settes spørsmålstegn ved hva som ligger i uttrykket 

«betalingsinformasjon». I første omgang går tanken til fullstendig kredittkortinformasjon, det 

                                                 
85  SOU 2015:56 s. 119.  
86  Forsdahl (2016).  
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vil si kredittkortnummer, utløpsdato, innehavers navn og CVC-kode. Overføring av slik 

informasjon vil som nevnt være svært betenkelig i personvernsammenheng. I dag er det derimot 

ikke uvanlig med mobilbaserte betalingsløsninger hvor kjøper kun trenger å oppgi sitt 

mobilnummer, så vil en betalingsapplikasjon (f.eks. Vipps) gjennomføre betalingen. Dersom 

leverandørene av reisetjenester innfører slike betalingsløsninger i fremtiden, er det større 

sannsynlighet for at bestemmelsen kan komme til anvendelse, uten å bevege seg i tvilsomme 

grenseland for kundens personvern.  

 

Videre vil bestemmelsen være svært enkel for bransjen å unngå. Dersom Great Hotels i 

eksempelet ovenfor endrer sine innstillinger og sender ut hotelltilbudet til kunden 25 timer etter 

at han har mottatt bestillingsbekreftelsen fra Norway Airways, vil ikke selskapene ha solgt noen 

pakkereise i direktivets forstand. Selvsagt må det settes en grense for hvor lenge leverandørene 

skal risikere å bli omfattet av lovverket, men bestemmelsen er likevel svært enkel å gå utenom. 

Det er vanskelig å komme med gode argumenter for at kunden skal ha noe mindre behov for 

forbrukerbeskyttelse dersom den andre reisetjenesten er kjøpt 23 eller 25 timer etter 

bestillingsbekreftelsen er utsendt for den første tjenesten, rent bortsett fra at lovgiver må sette 

«en eller annen» grense.  

 

2.4 Unntak for visse forretningsreiser 

2.4.1 Rettstilstanden etter pakkereiseloven  

Hovedregelen i pakkereiseloven er at den kommer til anvendelse på alle kjøpsavtaler om 

pakkereiser, uavhengig av hvem som er kjøper, jf. pakkereiseloven § 1-1.87 Loven er også av 

ufravikelig karakter dersom «pakkereisen hovedsakelig er til personlig bruk for» kunden,88 slik 

at avtalepartene har anledning til å stille andre vilkår for avtalen enn den som fremgår av loven 

i tilfelle at reisen hovedsakelig ikke er til kundens personlige bruk. Dersom reisen bærer preg 

av å være en kombinasjon av for eksempel ferie og forretningsreise, er det avgjørende hva som 

er det hovedsakelige formålet med reisen.89 Det må foretas en konkret helhetsvurdering av den 

enkelte reise. Eksempelvis vil en reise til sydligere strøk hvor den reisende avholder ett enkelt 

møte med en lokal forretningskontakt, mest sannsynlig måtte anses å være til personlig bruk 

for vedkommende. På den andre siden vil en reise til en klassisk charterdestinasjon ikke være 

til hovedsakelig personlig bruk for kunden dersom fire kolleger reiser sammen for å forhandle 

eller arbeide i gunstige omgivelser.90   

 

                                                 
87  Krüger (2015) note 2.  
88  Pakkereiseloven § 1-2.  
89  Ot.prp. nr. 35 (1995-1996) s. 36.  
90  Krüger (2015) note 6.  
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Det beror altså på en konkret helhetsvurdering av formålet med reisen om reisearrangøren kan 

stille andre vilkår ved kjøp av en forretningspreget reise etter dagens lovgivning.  

 

2.4.2 Direktivets unntak for generelle forretningsreiseavtaler  

Reglene i 2015-direktivet er også preseptoriske.91 Hovedregelen i direktivet er at alle reiser som 

faller inn under direktivets anvendelsesområde er omfattet, uavhengig av hvem som er 

avtalepart på kundesiden. Nytt i 2015-direktivet er imidlertid at pakkereiser som kjøpes som 

forretningsreise på grunnlag av en «generel aftale med henblik på forretningsrejser» ikke faller 

inn under direktivets virkeområde.92 En tilsvarende unntaksbestemmelse finnes i dag ikke i den 

norske loven i dag, og må derfor innføres ved lovrevisjonen som følge av direktivets krav om 

totalharmonisering.  

 

Det avgjørende for om unntaket kommer til anvendelse i det enkelte tilfellet vil være tolkningen 

av «generel aftale med henblik på forretningsrejser». Det fremgår av direktivets fortale at 

hensynet bak innføringen er at selskaper som bestiller et visst antall reiser på bakgrunn av en 

generell avtale, ikke har et like stort beskyttelsesbehov som den tradisjonelle forbruker eller et 

firma som kun kjøper sporadiske forretningsreiser.93 I tillegg kan det ofte være vanskelig å 

skille fra hverandre forbrukere og representanter for små virksomheter som kjøper reiser i 

forretningsøyemed.94 I den svenske utredningen blir lovgiver anbefalt å anvende begrepet 

«rammeavtale» i stedet for «generell avtale», da dette etter utvalgets mening gir bedre føring 

på hva som er omfattet av unntaksbestemmelsen.95 Dersom et firma eksempelvis inngår en 

avtale om at alle deres forretningsreiser gjennom det kommende kalenderåret skal kjøpes hos 

en turoperatør, vil dette måtte anses som en generell avtale. Slike avtaler er relativt vanlige, og 

kjøpervirksomheten stiller ofte garanti for at de kjøper et visst antall reiser i løpet av 

tidsperioden, og til gjengjeld gir reiseselskapet typisk kvantumsrabatt.96 Store bedrifter og 

offentlige etater har gjerne treårige avtaler med forretningsreisebyråer som blir valgt etter 

anbudsrunder.97 De fleste reisebyråene i Skandinavia er slike forretningsreisebyråer.98 Slike 

avtaler vil bli omfattet av direktivets unntak i art. 2 nr. 2 bokstav c, og vil derfor ikke nyte 

rettighetsvernet etter 2015-direktivet.   

 

                                                 
91  EU 2015/2302 art. 23. 
92  EU 2012/2302 art. 2. nr. 2 bokstav c.  
93  EU 2015/2302, fortale avsnitt 7. 
94  EU 2015/2302, fortale avsnitt 7.  
95  SOU 2016:56 s. 134.  
96  SOU 2016:56 s. 133.  
97  Forsdahl (2016).  
98  Forsdahl (2016).   
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For øvrig kan det presiseres i den enkelte avtale mellom firma og reiseselskap at 

pakkereisereguleringen ikke skal gjelde, slik at partene kan være på den sikre siden dersom de 

ønsker at reguleringen ikke skal komme til anvendelse.  

 

3 Sammenkoblet reisearrangement   

3.1 Innledning 

«Linked travel arrangement», «sammensat rejsearrangement» på dansk99 eller «kopplade 

researrangemang» på svensk100, er en nyvinning i det nye pakkereisedirektivet. I denne 

oppgaven har jeg valgt å omtale produktet som et «sammenkoblet reisearrangement» i påvente 

av en norsk oversettelse.101  

 

Sammenkoblede reisearrangementer er definert i 2015-direktivets art. 3 nr. 5, og kan best 

beskrives som en «pakkereise light». Produktet er ikke en fullverdig pakkereise, og gir etter 

direktivet begrensede rettigheter for forbrukeren sammenlignet med en alminnelig pakkereise. 

Det særlige med de sammenkoblede reisearrangementene beskrives presist i SOU 2016:56 som 

en salgsavtale hvor «en näringsidkare ska ha underlättat anskaffandet av ytterligare en resetjänst 

som köps av en annan näringsidkare»,102 altså at en næringsdrivende skal ha besørget 

anskaffelsen av ytterligere en reisetjeneste som kjøpes av en annen næringsdrivende.  

   

I dette kapittelet vil jeg først presentere definisjonen av et sammenkoblet reisearrangement 

(3.2), før jeg drøfter de rettigheter og plikter som oppstår ved kjøpet av en slik reisetjeneste 

(3.3). Til slutt, i punkt 3.4, vil jeg komme med noen betraktninger om denne utvidelsen av 

pakkereiselovens anvendelsesområde.   

 

3.2 Hva er et sammenkoblet reisearrangement?   

Definisjonen av et sammenkoblet reisearrangement fremgår av 2015-direktivets art. 3 nr. 5 

første ledd, og utgangspunktet er det samme som for pakkereiser. Kjøpsavtalen må inneholde 

minst to forskjellige reisetjenester – for eksempel fly og hotell – og kjøpet må være myntet på 

den samme reisen eller ferien. Vesentlighetskravet som gjelder for andre turisttjenester (se 

punkt 2.2.5 ovenfor) vil også komme til anvendelse for turisttjenester som er elementer i et 

                                                 
99  EU 2015/2302 art. 3 nr. 5.  
100  Se SOU 2016:56 s.121 flg.  
101 I den svenske utredningen diskuteres det hvorvidt lovteksten skal anvende «sammanlänkat researrangemang» 

– som er begrepsbruken i direktivteksten – eller «kopplade researrangemang», som blir foreslått i utredningen. 

Utvalget mener at direktivets begrepsbruk kun gir assosiasjoner til kjøpssituasjoner på internett, men at også 

andre salgskanaler er omfattet av bestemmelsen, jf. SOU 2016:56 s. 123. Også i Norge må lovgiver foreta en 

avveining av hva som er hensiktsmessig begrepsbruk for det nye elementet i pakkereiselovgivningen.  
102  SOU 2016:56 s. 122.  
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sammenkoblet reisearrangement. Videre er det et vilkår at avtalen ikke kan utgjøre en 

pakkereise. Det vil derfor ikke finnes produkter som både er en fullverdig pakkereise og et 

sammenkoblet reisearrangement.103  

 

Det neste vilkåret er at det må være inngått mer enn én avtale med flere enn én leverandør ved 

kjøpet av reiseytelsene. Eksempelvis er det inngått en avtale med leverandør A om kjøp av 

flyreise og leverandør B om kjøp av hotellopphold. Den ene leverandøren må i tillegg ha bidratt 

til at kunden har inngått den andre avtalen på en av de to alternative metodene som fremsettes 

i direktivet.104  

 

Det første alternativet i art. 3 nr. 5 bokstav a innebærer at den næringsdrivende har bidratt til at 

avtale nummer to inngås under ett besøk eller gjennom én kontakt med salgsstedet. Det 

avgjørende er den næringsdrivendes besørgelse av den andre avtaleinngåelsen.105 Eksempelvis 

oppsøker kunden et reisebyrå for å kjøpe et hotellopphold i Los Angeles. Avtalen inngås og 

kunden betaler. Deretter tilrettelegger reisebyrået for at kunden videre inngår en separat avtale 

med et leiebilselskap. Dersom kunden hadde samtykket til betaling etter at både hotelloppholdet 

og leiebilen var valgt ut, hadde avtalen vært en pakkereise etter direktivets art. 3 nr. 2 bokstav 

b pkt. i. I dette tilfellet er det imidlertid et sammenkoblet reisearrangement, da avtalene inngås 

separat. Et annet eksempel er presentert i den svenske utredningen,106 hvor kunden bestiller en 

reisetjeneste på tjenesteutbyderens hjemmesider og han etter betaling får tilbud om enda en 

reisetjeneste gjennom et «pop-up-vindu» i nettleseren. I denne situasjonen vil også det inngås 

to separate avtaler, men det er kun én enkelt kontakt mellom kunden og salgsstedet.  

 

Det andre alternativet er todelt.107 For det første må den andre kjøpsavtalen inngås innen 24 

timer etter bestillingsbekreftelsen er mottatt for den første reisetjenesten. Dette utgangspunktet 

er likt som i art. 3 nr. 2 bokstav b pkt. v., og de samme betraktningene om f.eks. regelomgåelse 

for aktørene vil være aktuelle.108 For det annet må salget av den andre reisetjenesten ha skjedd 

på «målrettet vis».  

 

At salget av den andre reisetjenesten må ha skjedd på «målrettet vis» innebærer at koblingen 

mellom den første og den andre salgsavtalen ikke må være for generell. Allmenne henvisninger 

til andre utbydere og deres reisetjenester medfører ikke at man inngår en avtale om et 

                                                 
103  SOU 2016:56 s. 122.  
104  SOU 2016:56 s. 121.  
105  SOU 2016:56 s. 122. 
106  SOU 2016:56 s. 122.  
107  EU 2015/2302 art. 3 nr. 4 bokstav b.  
108  Se punkt 2.3.2 ovenfor.  
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sammenkoblet reisearrangement.109 Videre fremgår det av direktivets fortale at reklame basert 

på «cookies»110 eller andre former for metadata ikke konstituerer et sammenkoblet 

reisearrangement.111  

 

Det som derimot omfattes av direktivet er mer spesifikke koblinger mellom for eksempel to 

nettsider. «Disse regler ville f.eks. finde anvendelse, når en rejsende sammen med bekræftelsen 

af bestillingen af en første rejseydelse såsom en fly- eller togrejse modtager en opfordring til at 

bestille en yderligere rejseydelse, der fås på den valgte rejsedestination, f.eks. et hotelophold, 

med et link til det websted, hvor der kan foretages bestilling, hos en anden tjenesteyder eller 

mellemmand.»112 Dersom flyselskapet videresender kunden til en annen aktør som driver 

eksempelvis bilutleie eller hotellvirksomhet på destinasjonen, og kunden bestiller innen 24 

timer, vil det altså være snakk om et sammenkoblet reisearrangement. 

  

Ved første øyekast har bestemmelsen sterke likhetstrekk med den i art. 3 nr. 2 bokstav b pkt. v. 

Det er to leverandører av ulike reisetjenester, kunden videresendes fra en næringsdrivende til 

en annen, og det inngås to separate salgsavtaler. Den vesentligste forskjellen mellom 

bestemmelsene er hva slags informasjon som videresendes fra den ene aktøren til den annen. 

Der man i pakkreisebestemmelsen finner et krav om at kontaktinformasjon og 

betalingsinformasjon skal videresendes, finnes det ikke et tilsvarende krav i bestemmelsen om 

sammenkoblede reisearrangementer. Ved sammenkoblede reisearrangementer unngår man 

derfor den personvernsproblematikken som oppstår etter art. 3 nr. 2 bokstav b pkt. v. som nevnt 

ovenfor i punkt 2.3.2.  

 

3.3 Rettigheter og plikter  

Formålet med de sammenkoblede reisearrangementene er at forbruker i visse kjøpssituasjoner 

skal gis grunnleggende forbrukerrettigheter, men at vernet ikke skal være like sterkt som for 

alminnelige pakkereiser. Hvilke rettigheter forbrukeren gis ved kjøp av et sammenkoblet 

reisearrangement fremgår av direktivets art. 19 i kapittel VI. Etter bestemmelsens nr. 1 kreves 

det for det første at det stilles reisegaranti, det vil si at den reisende har krav på refusjon dersom 

reiseselskapet går konkurs eller blir insolvent, og derfor ikke kan oppfylle i henhold til 

                                                 
109  SOU 2016:56 s.123.  
110  Det er svært vanlig at dagens nettsider har reklame for andre produkter i «rammen» rundt nettsideinnholdet. 

Hva slags reklame som vises hos den enkelte avhenger av hva slags nettsider som tidligere har fanget opp 

informasjon om brukerens nettleseraktivitet, såkalte informasjonskapsler eller «cookies». Dersom kunden 

kjøper hotell i Los Angeles og har foretatt flere Google-søk for reisen sin til California, er det stor 

sannsynlighet for at reklame for andre reisetjenester i området vil dukke opp. En slik kobling er altså ikke 

tilstrekkelig for å konstituere et sammenkoblet reisearrangement.   
111  EU 2015/2302, fortale avsnitt 12.  
112  EU 2015/2302, fortale avsnitt 13.   
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kjøpsavtalen. For det annet fremgår det av bestemmelsen at dersom reisen er påbegynt og selger 

er ansvarlig for forbrukerens transport, må selger også stille garanti for kjøpers hjemtransport.    

 

Videre vil det påhvile den næringsdrivende en opplysningsplikt overfor forbrukeren, jf. 2015-

direktivets art. 19 nr. 2. Virksomheten plikter å opplyse om at pakkereiselovens alminnelige 

bestemmelser ikke kommer til anvendelse, og at leverandøren av hver enkeltytelse alene er 

ansvarlig for oppfyllelsen av innholdet i sin avtale. Videre har forbrukeren krav på opplysning 

om at han er vernet mot konkurs og insolvens, jf. art. 19 nr. 1. Direktivets vedlegg inneholder 

flere standardformular som skal brukes av virksomheten til å gi opplysninger etter art. 19 nr. 2 

på en korrekt måte.113 Dersom det ikke finnes noe standardformular som er treffende for 

situasjonen, skal opplysningene bli gitt på annen måte. I den svenske utredningen påpekes det 

at informasjonen da må gis på «ett klart, begripligt och tydlig sätt».114  

 

Direktivets art. 19 nr. 3 inneholder en lovgivningsteknisk interessant løsning. Dersom 

virksomheten ikke oppfyller sin opplysningsplikt eller stiller betryggende insolvensbeskyttelse, 

vil kunden få enkelte rettigheter som ellers kun vil gjelde for pakkereiser. Avtaleoverdragelse 

til en annen reisende (art. 9), avbestilling (art. 12) og mangelsbeføyelser som prisavslag og 

erstatning (kapittel iv) vil i dette tilfellet komme til anvendelse også på sammenkoblede 

reisearrangementer. Det anføres i den svenske utredningen at om en avtale kommer i stand eller 

ikke vil være avhengig av «researrangemangets rättsliga karaktär», og at det derfor er rimelig å 

sanksjonere virksomhetens brudd på opplysningsplikten med strengere ansvar og styrket 

rettighetsvern for forbruker.115 Det settes videre spørsmålstegn ved at den samme sanksjonen 

gjør seg gjeldende ved unnlatt insolvensbeskyttelse, og det hevdes at det hadde vært mer 

formålstjenlig med en tilsvarende sanksjon som i de tilfellene hvor en pakkereisearrangør- eller 

formidler ikke stiller tilstrekkelig garanti.116  

 

Bestemmelsens fjerde og siste ledd innfører en regel om at den siste avtaleparten har plikt til å 

informere den første avtaleparten om at avtalen er inngått og at det har oppstått sammenkoblet 

reisearrangement. Unnlatelse av å videreføre denne informasjonen har imidlertid ingen 

sivilrettslige konsekvenser for den siste avtaleparten. Dette har ingen betydning for forbrukeren 

dersom opplysningsplikten og garantiplikten overfor ham overholdes, og det er derfor heller 

ikke et behov for sanksjoner.117 

                                                 
113  I 2015-direktivets bilag I og II finnes det flere spesiallagede standardformular tilpasset ulike typesituasjoner 

som oppstår etter direktivets bestemmelser.  
114  SOU 2016:56 s. 146.  
115  SOU 2016:56 s. 143.  
116  SOU 2016:56 s. 143. 
117  SOU 2016:56 s. 146. 
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3.4 Betraktninger om sammenkoblede reisearrangementer  

De sammenkoblede reisearrangementene vil danne en mellomkategori mellom de fullverdige 

pakkereisene med «alle rettigheter» og kjøp av enkeltkomponenter som faller utenfor loven, 

men som kan bli fanget opp av andre rettighetskomplekser slik som for eksempel EU-

forordningen om flypassasjerers rettigheter.118 Den nye pakkereisedefinisjonen og definisjonen 

av sammenkoblede reisearrangementer ligger imidlertid tett opp mot hverandre i ordlyd og 

innhold, og kan etter min mening derfor bli forvirrende for både forbrukere og jurister og ikke-

jurister i reiselivsnæringen. Direktivets regler kan gjøre det utfordrende for reiseselskapene å 

vite når de står overfor en pakkereise, et sammenkoblet reisearrangement eller salget av en 

enkeltytelse som faller utenfor dette direktivets anvendelsesområde.  

 

Hensikten med innføringen må likevel regnes for å være god. Bransjen møter strengere 

opplysningskrav overfor kunden, og opplysningsplikten tvinger virksomheten til å vurdere om 

det er snakk om en pakkereise, et sammenkoblet reisearrangement eller et salg som faller 

utenfor pakkereisedirektivets virkeområde. Da reisegaranti etter 2006-revisjonen av 

pakkereiseloven også må stilles for virksomheter som selger separate transport- og 

innkvarteringstjenester som sammen har vesentlig likheter med en pakkereise119 (blant annet 

såkalte «seat only»120 på charterflyvninger), medfører innføringen av sammenkoblede 

reisearrangementer at enda flere kjøpsavtaler i reiselivsnæringen er gjenstand for garantiplikt. 

De sammenkoblede reisearrangementene kan skape flere problemer ved spørsmål om 

garantistillelse, da særlig spørsmålet om hvilke aktører som plikter å stille garanti for hvilke 

ytelser. Disse problemstillingene vil bli drøftet i punkt 7.3 nedenfor.   

 

 

                                                 
118  EU 2004/261.   
119  Pakkereiseloven § 11-1.  
120  «Seat only»: Reisearrangøren (som regel charterselskap med egne flyselskaper, for eksempel Thomas 

Cook/Thomas Cook Airlines) selger kun flyseter på charterflyvninger for å konkurrere med ruteflyselskapene.  
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Illustrasjon 2: Grafisk oppsummering over de tre «nivåene» i pakkereisereguleringen: Pakkereise med «alle rettigheter», 

sammenkoblet reiserarrangement og reiser som ikke er omfattet av pakkereisedirektivets anvendelsesområde.  

 

4 Aktørene i pakkreisereguleringen  

4.1 Innledning  

I pakkereiseloven §§ 2-2 til 2-4 defineres fire aktører som omtales i loven: «Arrangør», 

«formidler», «kunde» og «forbruker». I direktivets art. 3 defineres «rejsende», 

«ervhervsdrivende», «rejsearrangør» og «formidler». «Erhvervsdrivende» er altså en ny aktør 

i pakkereisereguleringens forstand. «Forbruker» som selvstendig aktør faller utenfor med det 

nye pakkereisedirektivet, da forretningsreiser som ikke omfattes av unntakshjemmelen i art. 2 

nr. 2 bokstav c også omfattes av direktivets anvendelsesområde.121 I dette kapittelet vil jeg 

presentere lovens og direktivets aktører, samt se på de særlige regler om formidlers ansvar og 

lovgivers valgmuligheter for videreføring av formidleransvaret i den nye 

pakkereiselovgivningen.    

 

4.2 Arrangør 

«Arrangør» i pakkereiserettens forstand er definert i henholdsvis pakkereiseloven § 2-2 første 

ledd, og i 2015-direktivet art. 3 nr. 8. Det er av stor betydning å avgjøre hvem som er arrangør, 

da arrangøren har primæransvaret overfor kunden og er garantipliktig.122 For å bli ansett som 

arrangør må man «tilby eller selge» pakkereiser.  

 

                                                 
121  Se punkt 2.4 ovenfor.  
122  Ot.prp. nr. 35 (1994-95) s. 78.  
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Et reisebyrå kan være en reisearrangør, men vil typisk være «formidler» i pakkereiserettens 

forstand. Den såkalte «turoperatøren» (se definisjonen i punkt 1.3) vil som oftest falle inn under 

arrangørdefinisjonen. Dersom eksempelvis lokalavisen samarbeider med en turoperatør om en 

lesertur, har EU-domstolen uttalt at man i en slik situasjon bør anse den profesjonelle parten – 

turoperatøren – som arrangør i lovens forstand, og ikke avisen.123  

 

Slik jeg kan se det, er arrangørdefinisjonen i den norske loven og det nye direktivet tilsvarende, 

med unntak av at også aktører som selger pakkereiser etter den utvidede definisjonen i art. 3 nr. 

2 bokstav b pkt. v også anses som arrangør i direktivets forstand.124  

 

4.3 Formidler og formidleransvaret 

Det følger av pakkereiseloven § 2-2 annet ledd at formidler er den som «tilbyr eller selger 

pakkereiser som er tilrettelagt av en arrangør». Formidler vil typisk være det klassiske 

reisebyrået.125 Formidler er også definert i 2015-direktivets art. 3. nr. 9 som en som ikke er 

arrangør, men som tilbyr eller selger pakkereiser som en arrangør har laget. 

Formidlerdefinisjonen er følgelig tilsvarende i den någjeldende pakkereiseloven og i direktivet.   

 

Den norske pakkereiseloven sidestiller formidler og arrangør, da det fremgår av 

pakkereiseloven § 7-1 at de to aktørene er solidarisk ansvarlig overfor kunden. 

Pakkereisedirektivet av 2015 anviser i art. 13 nr. 1 annet ledd at statene selv kan velge hvorvidt 

de ønsker å innføre mangelsansvar for formidler. Det er altså opp til den norske lovgiveren om 

en solidaransvarsløsning som den någjeldende ønskes videreført ved lovrevisjonen. 

 

Dette vil kun gjelde i de tilfeller hvor det er på arrangørens eller underleverandørens kappe at 

det oppstår en mangel ved reisen. Formidleren har selvsagt et selvstendig ansvar for feil gjort 

av formidleren selv, og utover solidaransvaret etter pakkereiseloven § 7-1 kan det også stilles 

krav til formidlerens profesjonelle fremferd.126 Et eksempel kan tenkes å være når et reisebyrå 

selger flybilletter som er booket gjennom reisebyråets bookingsystem.127 Dersom formidleren 

har skrevet passasjerens navn feil, slik at vedkommende må kjøpe ny flybillett på flyplassen 

eller endre navnet i billetten mot gebyr, hefter selvsagt formidleren selv for slike feil.  

 

                                                 
123  Sag C- 400/00 Club Tour, Viagens e Turismo SA mod Alberto Carlos Lobo Goncalves Garrido.  
124  Se punkt 2.3.2 ovenfor.  
125  Forsdahl (2016).  
126  Forsdahl (2016).  
127  Reisebyråenes bookingsystemer – såkalte GDS (global distribution system) – gir reisebyråene tilgang til 

flyseter, hotellbookinger og lignende. Se for øvrig Business Dictionary (2016).  
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Spørsmålet er i det videre hvilke hensyn som taler for og mot videreføringen av en 

solidaransvarsregel for arrangør og formidler. Fra et forbrukersynspunkt kan det gjøres 

gjeldende at forbrukeren kun skal være nødt til å forholde seg til en avtalepart og ett 

kontaktpunkt ved kjøpet av pakkereisen. Dersom avtalen blir gjennomført med en mangel, skal 

forbrukeren kunne gjøre kravet overfor den avtalepart vedkommende kjøpte reisen av, og ikke 

måtte forholde seg til en ukjent tredjepart (arrangøren). Dette må anses for å være et av de mest 

grunnleggende hensynene i forbrukerretten, og må være et tungtveiende argument for lovgiver 

i vurderingen av en eventuell videreføring av innholdet i pakkereiseloven § 7-1.  

 

Fra bransjens side kan det anføres at ansvaret bør plasseres der det hører hjemme. Formidleren 

er bare en mellommann som besørger kontakt mellom arrangør og kunde, og derav vil få et 

vederlag for å opptre som et slikt mellomledd. Da formidleren uansett vil være ansvarlig for 

feil han selv gjør, vil det bare være en belastning for bransjen at formidler og arrangør er 

solidarisk ansvarlige.  

 

4.4 Næringsdrivende  

Pakkereisedirektivet innfører en ny aktør på pakkereisemarkedet: Den «ervhervsdrivende».128 

Jeg vil i det følgende omtale denne aktøren som den «næringsdrivende», da dette er det mest 

nærliggende begrepet på norsk. Den næringsdrivende er enhver fysisk og juridisk person som 

ledd i sin næringsvirksomhet er avtalepart i kjøpsavtaler som omfattes av direktivet, uavhengig 

av aktørens eller avtalens karakter. Det er særlig innføringen av sammensatte 

reisearrangementer som nødvendiggjør en tilspisning i begrepsbruken. «Arrangøren» vil kun 

være den som arrangerer en pakkereise, mens den «næringsdrivende» etter ordlyden i 2015-

direktivets art. 3 nr. 7 vil være både arrangør, formidler og virksomhet som er kundens 

avtalepart i et sammensatt reisearrangement.  

 

 

                                                 
128  EU 2015/2302 art. 3 nr. 7, svensk: «näringsidkare», engelsk: «trader».  
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Illustrasjon 3: Den «næringsdrivende» vil etter 2015-direktivet omfatte alle aktører på selgersiden av en  

pakkereise.  

 

En slik benevnelse finnes ikke i den norske lovteksten i dag. Jeg vil anta at loven vil tale om 

enten «næringsdrivende» eller «virksomhet», og vil i det følgende bruke disse benevnelsene 

som synonymer for definisjonen i direktivets art. 3 nr. 7.  

  

4.5 Den «rejsende» – kunde og forbruker    

Dagens pakkereiselov presenterer to aktører på kjøpersiden av pakkereiseavtalen: Kunde og 

forbruker.129 Det nye EU-direktivet taler kun om den «rejsende» eller «traveller».130 Den 

nåværende kundedefinisjonen i pakkereiseloven ligger tett opp mot direktivets definisjon av 

den «rejsende», mens begrepet «forbruker» ikke forekommer i direktivteksten.   

 

Definisjonsendringene på kundesiden må ses i en større kontekst. Det følger av direktivets 

fortale at forbrukerdefinisjonen er sløyfet for å «undgå en sammenblanding med begrebet 

«forbruger» som defineret i anden EU-lovgivning».131 Som drøftet ovenfor i punkt 2.2.3, er 

direktivets virkeområde utvidet til å omfatte enkelte forretningsreiser, slik at også kunder som 

ikke faller inn under den klassiske forbrukerdefinisjonen i EU-lovgivningen vil få rettigheter 

etter direktivets bestemmelser. Ved den kommende lovrevisjonen må altså definisjonene på 

                                                 
129  Pakkereiseloven §§ 2-3 og 2-4.  
130  EU 2015/2302 art. 3 nr. 6.  
131  EU 2015/2302, fortale avsnitt. 7.  
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kjøpersiden av avtaleverket omstruktureres for også å omfatte bedrifter som ikke inngår avtaler 

om kjøp av pakkereise på bakgrunn av en generell avtale.   

 

I direktivet er den rejsende «enhver person, som sørger at indgå en aftale inden for dette 

direktivs anvendelsesområde, eller som har ret til at rejse på grundlag af en aftale indgået 

herindenfor».132 Først og fremst, på bakgrunn av det ovenfor nevnte om at også bedrifters kjøp 

av pakkereiser kan omfattes av direktivet,133 må «person» i direktivteksten tolkes dithen at både 

fysiske og juridiske personer omfattes. Videre er det ingen krav til den reisendes person, det er 

utelukkende avtalens karakter som er avgjørende for om en person er å anse som «rejsende» 

eller ikke. I den norske kundedefinisjonen i pakkereiseloven § 2-3 første punktum stilles det 

heller ingen krav til kundens person, det er kun hvorvidt avtalen er en pakkereise som er 

avgjørende. Innholdsmessig er altså 2015-direktivets art. 3 nr. 6 og pakkereiseloven § 2-3 første 

punktum like. Lovgiver må derfor foreta en vurdering av om det er mest hensiktsmessig å 

videreføre begrepet «kunde», eller om kundebegrepet skal skiftes ut med «reisende» i den nye 

loven av hensyn til totalharmonisering og likhet mellom lovgivningen i de europeiske landene. 

Jeg kan imidlertid ikke se noen problemer med å videreføre begrepet «kunde» dersom dette er 

ønskelig, da ordet «kunde» ikke gir noen umiddelbare føringer på om det er tale om en forbruker 

eller en bedriftskunde.  

 

5 Lovgivers veivalg   

Utvidelsen av direktivets anvendelsesområde ligger an til å få store konsekvenser for 

reiselivsnæringen. Analysene i kapitlene ovenfor gir en klar konklusjon: Konsekvensen av 

direktivets utvidede anvendelsesområde er at flere aktører og flere avtaler om kjøp av 

reisetjenester vil være omfattet av pakkereisereguleringen. De nye reglene medfører at 

selskaper som driver salg i digitale kanaler eller driver videresalg fra andre foretak som 

underleverandører til andre distributører omfattes av direktivet.134  

 

Fra et forbrukersynspunkt er dette positivt. At flere avtaler anses som pakkereiser, og at 

sammenkoblede reisearrangementer også er garantipliktige reiseprodukter bidrar til at flere 

kunder får forbrukerrettigheter de tidligere ikke ville hatt. På bransjens side vil utvidelsen 

medføre økt ansvar, økte informasjonskostnader og økte kostnader for å stille garanti for sin 

virksomhet.135 

 

                                                 
132  EU 2015/2303 art. 3 nr. 6.  
133  Se punkt 2.4.2.  
134  SOU 2016:56 s. 19.  
135  SOU 2016:56 s. 19.  
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Etter det nye direktivet oppstår en tredeling av anvendelsesområdet: Pakkereiser, 

sammenkoblede reisearrangementer og arrangementer som faller utenfor direktivets 

anvendelsesområde (se illustrasjon 2 ovenfor). Bestemmelsene er omfattende og innviklede. 

Det er tvilsomt om det med det nye direktivet blir klargjort hvilke avtaler som omfattes av 

direktivet. Mer nærliggende er det nok å si at pakkereise- og reisearrangementsdefinisjonene er 

av så kompleks karakter at det kan by på utfordringer for brukerne av loven – som i hovedsak 

vil være aktører i reiselivsbransjen og forbrukere.  

 

Videre er det deler av definisjonsbestemmelsene som ikke har noe praktisk motstykke. Ingen 

kjente aktører i reiselivsbransjen videresender kundens betalingsinformasjon slik som fordret i 

art. 3 nr. 2 bokstav b pkt. v. av hensyn til kundens personvern136. Det er ikke et ukjent fenomen 

i «jussens» historie at det har blitt laget lover om fenomener som ikke enda har realisert seg i 

praksis. Ulempen med slik lovgivning er at den sjelden er treffende for det faktiske behovet i 

samfunnet. I forlengelsen av dette kan det argumenteres for at rettsavklaring i etterkant av 

lovgivningen (gjennom nemnds- og domstolsbehandling) gir bedre og mer realistisk avklaring 

på hvilke rettsspørsmål som i praksis vil være aktuelle, sammenlignet med f.eks. omfattende 

retningslinjer fra EU-kommisjonen eller nasjonale forarbeider. Det er ofte vanskelig å si noe 

konkret om lovens tolkning før loven er gitt og gir sitt utslag i praksis. Ulempen med dette er 

at gjennomføringen av europeisk rettsharmonisering svekkes som følge av forskjeller i 

nasjonale domstoler og klagenemnder. Den norske pakkereisenemdas tolkning kan ende opp 

med å være avvikende fra den tolkningen som ligger til grunn i Tyskland og Portugal, før man 

eventuelt får avklaring om enkelte spørsmål i EU-domstolen.  

 

I 2006 ble pakkereiseloven revidert for å tilpasses den teknologiske utviklingen som har 

totalforandret reiselivsnæringens karakter. I 2016 – omlag et tiår senere – står vi nok en gang 

overfor presiseringer og forandringer i lovens virkeområde som følge av den hurtige 

utviklingen. I tidsrommet mellom direktivvedtakelse og ikrafttredelse av den nye norske loven 

vil det mest sannsynlig utvikles ny teknologi som skaper enda flere gråsoner og juridiske 

utfordringer rundt lovens og direktivets anvendelsesområde. Det er således utfordrende å 

regulere et rettsområde hvor bransje og forbrukere endrer sine adferdsmønstre i takt med den 

teknologiske utviklingen.  

 

Min oppfordring til lovgiver er at det vies tid til å gjøre bestemmelsene om pakkereiselovens 

anvendelsesområde så presise og ukompliserte som mulig innenfor de rammene direktivet 

setter. Hensynet til de som faktisk skal bruke loven – forbrukeren og reiselivsbransjen – tilsier 

at loven bør bli utformet på en slik måte at den er enklest mulig å forstå for alle parter.  

 

                                                 
136  Forsdahl (2016).  



31 

 

 

Del III – Endringer i materielle regler 

 

Oppgavens del III omhandler de to store, materielle spørsmålene som vil måtte vurderes av 

lovgiver ved den kommende pakkereiserevisjonen. I kapittel 6 vil jeg ta for meg 

reisearrangørens regressrett, og i kapittel 7 vil jeg vurdere de problemstillinger som omhandler 

reisegarantiordningen. I likhet med del II vil jeg i det avsluttende kapittelet (kapittel 8) 

presentere de veivalg lovgiver står overfor i lovforberedelsesprosessen og de hensyn som må 

tas i betraktning ved de forskjellige alternativene, samt gi noen generelle bemerkninger og 

avsluttende kommentarer.  

 

6 Reisearrangørens regressrett overfor underleverandører 

6.1 Innledning 

Det vil ofte være forhold på leverandørens side som medfører at pakkereisen har en mangel. 

Kunden har inngått en avtale om kjøp av hotellrom med havutsikt, mens når kunden ankommer 

hotellet er utsikten fra rommet kun en grå betongvegg. At hotellet var overbooket og kunden 

ikke fikk utsikten han hadde betalt for, er det vanskelig å se at arrangøren kan klandres for. Det 

finnes mange eksempler på slike mangler hvor arrangøren må gi prisavslag i sakene fra 

Klagenemnda for pakkereiser. På den annen side kan det også oppstå situasjoner hvor 

arrangøren kan klandres for at det var en mangel med reisen. Dersom reisearrangøren har 

garantert for godt vær på ferieturen, men hele uken regner vekk, er det jo ingen andre å klandre 

enn arrangøren selv.137  

 

 

                                                 
137  Ot.prp. nr. 35 (1994-1994) s. 48.  
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Illustrasjon 4: Grafisk fremstilling av problemstillingen i punkt 6.2 og 6.3.  

 

Den norske pakkereiseloven har pr. dags dato ingen egen hjemmel for regress i forholdet 

mellom arrangøren og leverandørene av de enkelte reisetjenestene. 2015-direktivet gir i art. 22 

en regel om regress mellom de nevnte partene:  

 

«Når en rejsearrangør eller i henhold til artikel 13, stk. 1, andet afsnit, eller artikel 20 en 

formidler betaler erstatning, indrømmer prisnedsættelse eller opfylder andre 

forpligtelser, der påhviler den pågældende i henhold til dette direktiv, sikrer 

medlemsstaterne rejsearrangørens eller formidlerens ret til at søge regres fra en 

tredjepart, som har medvirket til den begivenhed, der gav anledning til erstatningen, 

prisnedsættelsen eller de andre forpligtelser.» 

   

I dette kapittelet vil jeg drøfte rettstilstanden etter den norske loven og presentere praksis på det 

nåværende tidspunkt i punkt 6.2, før jeg vil drøfte regresshjemmelen i direktivets art. 22 og 

komme med kommentarer knyttet til en eventuell innføring av en slik hjemmel i norsk rett i 

punkt 6.3 Jeg vil også vurdere regelen i pakkereiseloven § 6-5 om forholdet mellom 

transportrettslig lovgivning og pakkereiseloven kan videreføres ved innføringen av 2015-

direktivet (punkt 6.4).  

 

6.2 Nåværende rettstilstand og praksis   

Utgangspunktet i pakkereiseloven er at dersom det foreligger en mangel med pakkereisen, kan 

kunden ha krav på en eller flere mangelsbeføyelser for å bøte på at produktet ikke er i 
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overenstemmelse med kjøpsavtalen.138 Pakkereiselovens eneste regel om regress finnes i 

pakkereiseloven § 7-1 om regress i forholdet mellom arrangør og formidler, og drøftes ovenfor 

i punkt 4.3. Om regress i forholdet mellom reisearrangøren (for eksempel en turoperatør) og 

leverandøren av den enkelte reisetjenesten (for eksempel en hotellkjede eller et 

vannsportsenter) finnes det ingen klar lovhjemmel.  

 

Regress i avtaleforholdet mellom arrangør og reisetjenesteleverandør er ikke nevnt i noen av 

pakkereiselovens forarbeider. I forarbeidene til den svenske pakkereiseloven fra 1992 anvises 

det at det ikke var nødvendig å innføre en egen regresshjemmel i loven fordi regressretten følger 

av alminnelige erstatningsrettslige betraktninger og hva som er avtalt mellom arrangøren og 

leverandøren av reisetjenesten.139 Mest sannsynlig har den norske lovgiveren tenkt likt som den 

svenske ved innføringen av 1990-direktivet, og at utgangspunktet i norsk rett også er at 

regressrett mellom arrangør og underleverandør følger av alminnelige erstatningsrettslige 

prinsipper og den konkrete avtalen mellom partene. Dette er også oppfatningen i juridisk teori, 

og Hagstrøm skriver at «[e]t naturlig supplement til et solidarskyldforhold er et regressforhold 

samskyldnerne imellom, og regress er en alminnelig regel i solidarskyldforhold».140   

 

Mot dette utgangspunktet kan det imidlertid innvendes at slike regler ikke er tilfredsstillende 

fordi arrangør og underleverandør ofte befinner seg i forskjellige land med forskjellige rettslige 

utgangspunkt. Å få belyst sin erstatningsrettslige posisjon vil derfor ofte være forbundet med 

uforholdsmessig store kostnader.141 Videre er det ikke få tilfeller hvor det hverken foreligger 

en agentavtale eller noe annet avtaleforhold mellom arrangør og underleverandør.142  

 

Dagens praksis er todelt. De særlige spørsmålene vedrørende regressrett i avtaleforholdet 

mellom pakkereisearrangøren og transportør behandles i eget punkt 6.4 av hensyn til sin 

kompliserte karakter. Regressrett i andre avtaleforhold vil på pakkereiserettens område ofte 

være regulert av alminnelige avtalerettslige prinsipper som følge av at det som hovedsak er tale 

om salg av tjenester.143  

 

Spørsmålet i det videre vil være om den norske lovgiveren må eller bør innføre en regel om 

regressrett ved revisjonen av pakkereiseloven som følge av det nye direktivet.  

                                                 
138  Dette gjelder både før pakkereisen har startet (pakkereiseloven kapittel 5) og etter reisens er påbegynt 

(pakkereiseloven kapittel 6).  
139  Prop.1992/93:95 s. 27 flg.  
140  Hagstrøm (2011) s. 713.  
141  Forsdahl (2016).  
142 Forsdahl (2016).  
143  Det finnes ingen norsk lovgivning som regulerer salg av tjenester generelt, og utgangspunktet i norsk rett er 

at alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper kommer til anvendelse.   
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6.3 Direktivets regresshjemmel og lovgivers veivalg   

Det nye direktivet hjemler arrangørens regressrett i art. 22. Dersom reisearrangøren må betale 

erstatning eller må innfri andre mangelsbeføyelser overfor kunden, «sikrer medlemsstaterne 

rejsearrangøren eller formidlerens ret til at søge regres fra en tredjepart, som har medvirket til 

den begivenhed, der gav anledning til erstatningen, prisnedsættelsen eller de andre 

forpligtelser». I Sverige har utvalget for den offentlige utredningen konkludert med at innføring 

av regresshjemmel i pakkereiseloven er unødvendig, på tross av at direktivet har en eksplisitt 

bestemmelse om regress. Dette er en videreføring av tankegangen fra den ovenfor nevnte 1992-

proposisjonen i Sverige, hvor det hevdes at det ikke er behov for å regulere regressretten mellom 

avtaleparter.144 Dette er kanskje noe bemerkelsesverdig som følge av direktivets formål om en 

fullharmonisert, europeisk pakkereiserett.145 Det foreligger imidlertid intet krav om at EØS-

landenes lovregulering må speile direktivet ord for ord, såfremt reglene er tilsvarende i sitt 

innhold. 

 

Spørsmålet i det videre er om Norge må eller bør innføre en regel om regressrett på linje med 

den som fremgår av direktivets art. 22. Det er selvfølgelig et argument mot å regulere regressrett 

at det er unødvendig å regulere allmenne rettsprinsipper som allerede har god forankring i norsk 

rett. På den annen side kan det som ovenfor nevnt innvendes mot dette at pakkereiseretten svært 

ofte er av grenseoverskridende karakter. Norske reisearrangører som inngår avtaler med 

eksempelvis spanske hotellkjeder og greske vannsportsentra har som oftest ikke kunnskap om 

grunnleggende avtalerettslige prinsipper i hverken Spania eller Hellas. På den måten kan en 

felles europeisk regel om regress på området forenkle denne problemstillingen i 

grenseoverskridende avtaler, og samtidig være kostnadsbesparende for markedsaktørene i 

tilfelle det oppstår konflikter vedrørende spørsmål om regress i avtaleforholdet mellom 

arrangøren og underleverandøren.  

 

En «felleseuropeisk regressrett» kan også bety at arrangørene lettere kan kreve erstatning fra 

underleverandørene. Særlig i avtaleforhold mellom norske reisearrangører og utenlandske 

hotellvirksomheter har det i praksis vist seg å være svært vanskelig for reisearrangøren å kreve 

regress, da det ofte vil bli meget kostbart for arrangøren å inndrive slike krav.146 Det kan tenkes 

at en klar regresshjemmel kan virke disiplinerende for enkelte underleverandørgrupper. Et 

lovpålagt regresskrav vil kunne medføre en sterkere trussel for å tilbakebetale til arrangøren, 

og derfor medføre en mer «rettferdig» pakkereiserett hvor de økonomiske tap blir plassert hos 

riktig adressat.  

                                                 
144  SOU 2016:56 s. 178.  
145  EU 2015/2302 art. 1.  
146  Forsdahl (2016).   
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6.4 Forholdet mellom pakkereiselovgivningen og transportrettslige regler 

6.4.1 Gjeldende rett og bransjepraksis     

Et særlig spørsmål om arrangørens regressrett oppstår i forholdet mellom reisearrangøren og 

flyselskapene.  

 

 
Illustrasjon 5: Grafisk fremstilling av den særlige problemstillingen i kapittel 6.4.  

 

Bestemmelsen i pakkereiseloven § 6-5 anviser at arrangøren også hefter for tap som følger av 

erstatningsreglene i transportrettslig lovgivning. I praksis er dette mest relevant for forholdet 

mellom pakkereiseloven og regelsettene vedrørende flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse 

og kansellering, og jeg vil av den grunn kun ha de transportrettslige regelsettene for luftfart for 

øyet.147 De relevante regelsettene vil hovedsakelig være luftfartsloven av 1993 (Norge), EU-

forordning 2004/261 om flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering148 og 

Montrealkonvensjonen av 1999.  

                                                 
147  De mest relevante regelsettene utover lufttransportens regler vil være sjøloven, jernbaneansvarsloven og 

bilansvarsloven.    
148  Heretter omtalt som «flypassasjerforordningen».  
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Illustrasjon 6: Reguleringen av flypassasjeres rettigheter på norsk-, europeisk og internasjonalt nivå.149 

 

For reisearrangørene ligger ofte de store verdiene og konfliktene i saker mot ruteflyselskapene. 

Arrangørene har liten eller ingen påvirkningsmulighet overfor denne gruppen av 

underleverandører, i motsetning til f.eks. hotellnæringen.150 At reisearrangøren i 

pakkereiselovens øyemed også hefter for krav etter transportrettslig lovgivning er en 

særegenhet for norsk lov sammenlignet med andre EØS-land.151  

 

Norsk rett står i en særstilling på dette området. Dersom den reisende har rettigheter etter EU-

forordningen om flypassasjerers rettigheter, men har bestilt reisen hos en reisearrangør i 

pakkereiselovens forstand, er altså både flyselskapet og pakkereisearrangøren solidarisk 

ansvarlig. «Selv om det er en annen enn arrangøren som er direkte ansvarlig etter den aktuelle 

transportrettslige lov, f.eks. et flyselskap, kan kunden kreve sitt tap erstattet av arrangøren. 

Bestemmelsen hindrer imidlertid ikke kunden i å kreve tapet erstattet direkte av transportøren», 

fremgår det av forarbeidene til den norske pakkereiseloven.152  

 

Det følger av tittelen til EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter at rettighets- og 

pliktsubjektene i reguleringen kun er passasjerene og flyselskapene: 

 

                                                 
149 Kjelland (2013) s. 24 flg.  
150  Forsdahl (2016).  
151  Forsdahl (2016).    
152  Ot.prp. nr. 41 (1994-1995) s. 50.  

 



37 

 

«Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om 

fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved  

boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser» 

 

Ordlyden i den etterfølgende teksten i direktivet – både i direktivets bestemmelser og i fortalen 

– bekrefter at dette er tilfellet. Luftfartslovens ansvarsbestemmelser i kapittel 10,153 samt 

Montrealkonvensjonens tilsvarende bestemmelser, adresserer på samme måte som EU-

forordningen kun ansvar overfor passasjerer og avsender av fraktgods. Flyselskapene har også 

i en årrekke hevdet at ansvaret kun gjelder overfor den som har navnet sitt i flybilletten.154  

 

En slik bestemmelse er ikke problematisk for forbrukeren. Det grunnleggende 

forbrukerhensynet – at forbrukeren kun behøver å forholde seg til én enkelt avtalepart – blir 

klart overholdt med en slik regel. Problemet ligger i forholdet mellom arrangøren og 

flyselskapet. Dersom kunden søker erstatning hos reisearrangøren på grunnlag av 

transportrettslig lovgivning og kravet kan gjøres gjeldende, plikter derfor reisearrangøren å 

erstatte kundens tap. Videre har ikke arrangøren noe krav mot flyselskapet etter 

flypassasjerforordningen, men et krav kan følge av alminnelige erstatningsrettslige regler. 

Disse vil imidlertid være mindre klare, og sett i sammenheng med at det i praksis har tidvis vist 

seg problematisk for reisearrangøren å søke regress mot flyselskapene, vil det ikke være en 

overdrivelse å hevde at pakkereiseloven § 6-5 utgjør et hinder i reisearrangørenes daglige 

drift.155  

 

6.4.2 Kan og bør innholdet i pakkereiseloven § 6-5 bestå ved innføringen av 

2015-direktivet?  

Et spørsmål som vil oppstå ved implementeringen av det nye EU-direktivet om pakkereiser i 

norsk rett, er om bestemmelsen i pakkereiseloven § 6-5 i sitt innhold kan bestå etter det nye 

direktivet, sett i lys av direktivets totalharmoniserende karakter, jf. 2015-direktivet art. 4.  

 

2015-direktivets art. 14 nr. 5 lyder:  

 

«Ret til erstatning eller prisnedsættelse i henhold til dette direktiv er uden virkning for 

rejsendes rettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 261/2004, [...] og internationale 

konventioner. Rejsende har ret til at fremsætte krav efter dette direktiv og efter de 

nævnte forordninger og internationale konventioner. Erstatning eller prisnedsættelse, 

der gives i henhold til dette direktiv, og erstatning eller prisnedsættelse, der gives i 

                                                 
153  Luftfartsloven § 10-1 flg.   
154  Forsdahl (2016).    
155  Forsdahl (2016).  
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henhold til de nævnte forordninger og internationale konventioner, fratrækkes hinanden 

med henblik på at undgå overkompensation.» 

 

Det følger av bestemmelsens ordlyd at direktivet er uten virkning for rettighetene i henhold til 

flypassasjerforordningen og andre internasjonale konvensjoner. Spørsmålet er om denne 

bestemmelsen – sett i lys av totalharmoniseringsformålet etter 2015-direktivets art. 4 – stenger 

for en videreføring av pakkereiseloven § 6-5 i den nye norske pakkereiseloven. Ordlyden taler 

etter min mening i retning av at en slik regel som i pakkereiseloven § 6-5 ikke kan videreføres. 

Regelen fremstår som et forsøk på å skille kravene etter pakkereisedirektivet og de 

transportrettslige regelsettene helt fra hverandre. Sett i lys av at EU med 2015-direktivet ønsker 

en totalharmonisert, europeisk pakkereiseregulering og at Norge er det eneste landet i EØS-

området som har en tilnærming som den som følger av pakkereiseloven § 6-5 pr. dags dato,156 

taler dette etter min mening i retning av at det nye direktivet strenger for en slik videreføring.  

 

Det foreligger dermed tolkningstvil om krav etter flypassasjerforordningen kan rettes til 

reisearrangøren etter 2015-direktivet om pakkereiser, men bestemmelsens ordlyd taler nok i 

retning av at en slik regel ikke kan videreføres i den nye pakkereiseloven. Dersom det viser seg 

at en slik ordning ikke kan opprettholdes med det nye pakkereisedirektivet, er løsningen 

opplagt. I dette tilfellet må den norske lovgiveren gå over til en løsning hvor transportrettslige 

krav må rettes direkte mot transportøren. Dette følger av at det kun er passasjeren og 

transportselskapet som er parter i en slik sak.  

 

Spørsmålet blir så hvilke hensyn som gjør seg gjeldende dersom lovgiver kan velge å videreføre 

regelen.  

 

Det viktigste hensynet fra forbrukersiden er at kunden kun skal være nødt til å forholde seg til 

én annen part. Dersom kunden har kjøpt en reise hos et reisebyrå, vil det oppfattes som en 

ulempe for kunden dersom han må henvende seg til flyselskapet for å få dekket sine krav, når 

reisen er kjøpt hos et reisebyrå.  

 

Fra et bransjesynspunkt vil det først og fremst være viktig at ansvaret for blant annet 

forsinkelser og kanselleringer bør kunne plasseres hos den som har det endelig ansvaret etter 

flypassasjerforordningen, nemlig flyselskapene. Videre ligger det ofte store verdier i salg av 

flybilletter, og flyselskapene viser seg i mange tilfeller å være lite samarbeidsvillige i 

regressomgangen mellom flyselskapet og reisearrangøren.157 Utover dette vil både forbrukeren 

og reisearrangøren bli spart for et tidkrevende mellomledd i en sak mellom passasjeren og 

                                                 
156  Forsdahl (2016).  
157  Forsdahl (2016).  
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flyselskapet dersom regelen ikke videreføres i den nye pakkereiseloven. En arrangør av en 

pakkereise kan heller ikke klage inn flyselskapene for Transportklagenemnda for fly, noe som 

uthuler deres muligheter til å søke regress.  

 

7 Reisegarantiordningen  

7.1 Innledning 

Hvilke rettigheter har forbrukeren dersom reisearrangøren går konkurs før reisens påbegynnelse 

eller mens reisen pågår?  

 

Et nylig eksempel er konkursen hos den britiske turoperatøren Lowcostholidays i juli 2016.158 

Lowcostholidays var et britisk reiseselskap som tilbød reiser til mange destinasjoner over hele 

verden. Selskapet hadde tidligere hatt hovedkvarter i London, men flyttet senere til Palma de 

Mallorca i Spania. Tidligere hadde selskapet vært medlem av både den norske, svenske og 

danske reisegarantiordningen,159 mens dette medlemskapet opphørte senere til fordel for en 

rimeligere reisegarantiordning i Spania med svakere vern for forbrukeren. Også 

forbrukermyndigheter i Storbritannia advarte mot å reise med selskapet da de meldte seg ut av 

den britiske reisegarantiordningen ATOL i 2013. Selskapet gikk konkurs 15. juli 2016, og 

representanter for selskapet hevdet blant annet at finansiell ustabilitet som følge av «Brexit» 

var en hovedårsak til konkursen.160 Lowcostholidays-saken er et godt eksempel på en ordning 

som ikke fungerer, og kan fungere som et eksempel på hvorfor EU bør føre strengere kontroll 

med reisegarantiordningene innen EØS-området. Det skal sies at de fleste reisende med 

Lowcostholidays har fått sine utgifter refundert av sine kredittkortselskaper (i Norge jf. 

finansavtaleloven § 54 b.161  

 

En slik situasjon som den ovennevnte er dessverre ikke uvanlig. Reisegarantiordningen er til 

for å beskytte den reisende i situasjoner som denne. Det grunnleggende utgangspunktet er at 

reisevirksomheten plikter å stille reisegaranti – det vil si å sette til side en pengesum som 

gjenspeiler virksomhetens omsetning – i tilfelle bedriften skulle gå konkurs.162 Dersom den 

reisende har bestilt en pakkereise hos et selskap som har oppfylt sin plikt til å stille reisegaranti, 

vil de blant annet ha rett til refusjon av sitt vederlag dersom selskapet de har bestilt hos går 

konkurs. 

 

                                                 
158  Lowcostholidays (2016).  
159  Reisegarantifondet (2016).  
160  Wood (2016).  
161  Forsdahl (2016).  
162  Forsdahl (2016).  
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I Norge er det Reisegarantifondet («RGF») som skal administrere reisegarantiordningen, jf. 

pakkereiseloven § 11-2 første ledd. Fondet er organisert som en stiftelse, og har et styre og en 

daglig ledelse.163 I Sverige har Kammarkollegiet164 den samme funksjon som norske RGF, og 

i Danmark har Rejsegarantifonden165 ansvaret for garantiordningens administrasjon. 

 

I dette kapittelet vil jeg først gi en kortfattet presentasjon av reglene om reisegaranti etter den 

norske pakkereiseloven. Deretter vil jeg se på de spørsmålene som oppstår ved 

implementeringen av det nye pakkereisedirektivet: Hvilken betydning vil pakkereiserettens 

utvidede anvendelsesområde ha på reisegarantiordningen, og forhindrer en totalharmonisert, 

europeisk pakkereiserett at det norske Reisegarantifondet opprettholder sin virksomhet utover 

å være en ren erstatningsordning?   

 

7.2 Rettstilstanden etter pakkereiseloven   

Pakkereiseloven kapittel 11 gir regler om reisegaranti, og ordningen er undergitt særlig 

regulering i pakkereiseforskriften.166 Formålet med reisegarantiordningen er at kunden skal 

beskyttes mot arrangørens eventuelle konkurs eller insolvens, både før reisen er påbegynt og 

mens kunden er på reise. Arrangøren plikter derfor å stille sikkerhet, og kan også være ansvarlig 

for den reisendes hjemtransport. Den reisende er imidlertid ikke beskyttet mot arrangørens 

konkurs dersom garanti ikke er stilt, jf. pakkereiseloven § 11-3 tredje ledd. 

Reisegarantiordningen er en viktig del av forbrukerens beskyttelse innen pakkereiseretten, og 

et viktig signal fra lovgiver er at manglende reisegarantistillelse er undergitt straffeansvar, jf. 

pakkereiseloven § 11-7.  

 

7.2.1 Garantipliktige «reiseprodukter»  

Det første spørsmålet blir hvilke produkter arrangøren plikter å stille reisegaranti for. 

Utgangspunktet er at plikten til å stille reisegaranti følger av pakkereiselovens virkeområde.167 

Reisegarantiplikten er imidlertid mer omfattende enn dette. Etter lovrevisjonen i 2006, plikter 

arrangøren også å stille reisegaranti for såkalte «seat only»168, og det hevdes i forarbeidene til 

lovrevisjonen i 2006 at slikt salg har blitt svært vanlig, og at det vil være kunstig å gi dårligere 

                                                 
163 Reisegarantifondet (2016).   
164  Se garantiordningens hjemmesider: www.kammarkollegiet.se.  
165  Se garantiordningens hjemmesider: www.rejsegarantifonden.dk.  
166  Forskrift 3. januar 2007 om reisegaranti og stiftelsen Reisegarantifondet.   
167  Krüger (2015) note 84.   
168  «Seat only» er et begrep som brukes om de tilfeller hvor arrangøren kun selger flyreisen på et chartret fly, se 

videre Krüger (2015) note 85.  
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rettigheter til de som kun kjøper flyreisen på en charterflyvning, og ikke både flyreise og 

innkvartering.169 

 

Det følger videre av pakkereiseloven § 11-1 tredje ledd at arrangøren også plikter å stille 

reisegaranti for «reiser som består av separate transport- og innkvarteringstjenester som 

sammen har vesentlige likheter med en pakkereise, forutsatt at reisen hovedsakelig er til 

personlig bruk for kunden». Også denne utvidelsen kom inn med lovrevisjonen i 2006. I 

forarbeidene til lovrevisjonen uttales det at reisen har «vesentlige likheter med en pakkereise» 

dersom «ytelsene må selges i sammenheng med hverandre og at kombinasjonen fremstår som 

en naturlig enhet.»170 Et eksempel på dette er salg av fly og hotell til samme reisemål.171 Det 

følger videre av forarbeidene at regelen gjelder både for arrangør og formidler, og at det ikke 

er noe krav om at reisen skal være «tilrettelagt».172 Det sistnevnte skiller derfor det 

garantipliktige reiseproduktet i tredje ledd fra en pakkereise. 

 

Formidler plikter også i visse tilfeller å stille reisegaranti etter pakkereiseloven § 11-1 annet 

ledd. Dette gjelder imidlertid kun dersom formidleren tilbyr pakkereiser fra utenlandsk 

arrangør, og ikke kan godtgjøre at arrangøren selv har stilt reisegaranti.  

 

Etter pakkereiseloven § 11-1 femte ledd kreves det ikke norsk reisegaranti fra arrangører i andre 

EØS-land når reisene selges «direkte fra forretningssted i et slikt land eller gjennom selvstendig 

formidler her i landet». At reisen må selges direkte, betyr at opprettelse av datterselskap eller 

filial i Norge medfører at reglene for norske arrangører og formidlere kommer til anvendelse.173 

 

7.2.2 Garantiens dekningsområde og fremgangsmåte ved krav om dekning 

Garantiens dekningsområde fremgår av pakkereiseloven § 11-3. Den første situasjonen er 

tilbakebetaling av kundens vederlag ved åpning av konkurs eller akkord hos arrangøren, og 

reisen av den grunn har blitt avlyst.  

 

Videre kan kunden henvende seg til reisegarantiordningen dersom han «godtgjør at kravet 

forgjeves er gjort gjeldende mot arrangøren».174 Dette vil for eksempel omfatte «utlegg som 

kunden har hatt i reisemålet som følge av operatørens insolvens».175 For det tredje er 

                                                 
169  Ot.prp. nr. 41 (2005-2006) s. 17.   
170  Ot.prp. nr. 41 (2005-2006) s. 17.  
171  Ot.prp. nr. 41 (2005-2006) s. 32.  
172  Ot.prp. nr. 41 (2005-2006) s. 33.  
173  Krüger (2015) note 87.  
174  Krüger (2015) note 91.  
175  Krüger (2015) note 91. 
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reisegarantien en sikkerhet i de situasjoner hvor «arrangøren nekter å oppfylle avtalen på grunn 

av rettsstridig atferd fra en som har opptrådt på hans eller hennes vegne».176 Dette vil for 

eksempel gjelde dersom «kunden har betalt pakkereisen gjennom et reisebyrå, og reisebyrået 

ikke videreformidler betalingen til arrangøren».177 Dersom arrangøren på grunn av dette nekter 

å oppfylle pakkereisen, er kunden dekket av garantiordningen.178 

 

Utover dette skiller det norske Reisegarantifondet seg fra mange andre garantiordninger i 

Europa.179 I tillegg til å være en erstatningsinstitusjon i de tilfeller hvor reisearrangøren allerede 

har gått konkurs, bedriver RGF også arbeid av forhåndsinngripende karakter. Dersom det 

norske Reisegarantifondet ser at et selskap er i ferd med å gå konkurs, vil de gripe inn og gjøre 

så godt de kan for at den reisende skal få gjennomført reisen, og ikke kun få pengene 

refundert.180 Dette proaktive arbeidet skiller det norske Reisegarantifondet fra mange ordninger 

i Europa, som for eksempel i Tyskland, hvor ordningen er en ren erstatnings- og 

forsikringsordning.181 

 

7.2.3 Kort om detaljreglene for reisegaranti i reisegarantiforskriften 

Det følger av reisegarantiforskriften § 5 at arrangører og andre som plikter å stille reisegaranti 

etter loven må stille reisegaranti. Dette gjøres ved at selskapet stiller bankgaranti og rapporterer 

dette til RGF. Hvor mye som skal stilles i individuell garanti avhenger av den enkelte bedrifts 

omsetning, jf. forskriften § 5. Videre plikter garantipliktige bedrifter å betale et årsgebyr til 

Reisegarantifondet, samt et gebyr for finansieringen av Klagenemnda for pakkereiser, jf. 

henholdsvis forskriften §§ 6 og 7. Årsgebyret er beregnet med utgangspunkt i størrelsen på 

bedriftens garantistillelse.  

 

Arrangørene plikter videre å opplyse om at garanti er stilt, jf. reisegarantiforskriften § 12. Det 

følger av bestemmelsens annet ledd at RGF fører tilsyn med at opplysningsplikten følges, som 

er nok et eksempel på at det norske Reisegarantifondet driver en virksomhet som er mer 

omfattende enn en ren erstatnings- og forsikringsordning.  

 

                                                 
176  Krüger (2015) note 92.  
177  Krüger (2015) note 92.  
178  Krüger (2015) note 92.  
179  Forsdahl (2016).  
180  Forsdahl (2016).  
181 Forsdahl (2016).  
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7.3 Reisegarantiordningen i det nye EU-direktivet  

7.3.1 Tilpasning til pakkereiserettens utvidede anvendelsesområde 

Den viktigste endringen i reisegarantiordningen som følge av det nye direktivet er at reglene 

må endres slik at de er tilpasset den nye pakkereisedefinisjonen og nyvinningen 

sammenkoblede reisearrangementer. Det følger av 2015-direktivets art. 19 at den 

næringsdrivende som selger sammenkoblede reisearrangementer også skal være omfattet av 

garantiplikten.182 Det vil således medføre en markant økning i antallet markedsaktører som må 

stille reisegaranti etter de nye reglene i direktivet. 

 

Det vil være positivt for forbrukeren at flere aktører plikter å stille reisegaranti. Siden reglene 

om sammenkoblede reisearrangementer i praksis først og fremst vil ramme aktører som selger 

reisetjenester på internett, vil dette være en forbedring av forbrukernes rettsstilling ved 

onlinehandel. Aktører som tidligere har gått «under radaren» for garantiplikten, vil nå kunne 

møte relativt kostnadskrevende krav til garantistillelse.  

 

Det fremkommer imidlertid ikke klart av direktivteksten hvem som er pliktsubjekt for 

garantistillelsen etter art. 19:  

 

«Medlemsstaterne sikrer, at erhvervsdrivende, der formidler sammensatte 

rejsearrangementer, stiller garanti for refusion af alle betalinger, som de modtager fra 

rejsende, for så vidt en rejseydelse, der indgår i et sammensat rejsearrangement, ikke 

leveres som følge af deres konkurs eller insolvens. Hvis sådanne erhvervsdrivende er 

den part, der er ansvarlig for befordring af passagererne, skal garantien også omfatte 

den rejsendes hjemtransport.» 

 

Den mest nærliggende tolkningen vil etter min mening være at den næringsdrivende plikter å 

stille garanti for sin reisetjeneste, og kun sin egen reisetjeneste. Da en transportleverandør også 

vil være ansvarlig for den reisendes hjemtransport, er det naturlig å tolke bestemmelsen slik at 

dette kun vil gjelde transportøren, og ikke de(n) andre næringsdrivende. Enhver 

reisetjenesteleverandør som selger en flyreise som en del av et sammenkoblet reisearrangement 

vil derfor være ansvarlig for flyreisen og eventuell hjemtransport, men vil ikke være 

garantipliktig for de andre reisetjenestene i reisearrangementet.   

 

Dersom den ovennevnte tolkningen må legges til grunn, kan jeg ikke se annet enn at 

reisegarantiordningen må bli svært vanskelig å håndheve for de nasjonale 

reisegarantiordningene. For det første vil endringen bety et økt antall aktører på markedet. For 

det annet vil det kunne bli komplisert for både garantiordningene, bransjen og forbrukerne å 

                                                 
182  Se punkt 3.3 ovenfor.  
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avgjøre hvem som er pliktsubjekt for garantistillelsen. Videre vil det oppstå tilfeller hvor en 

underleverandør ikke en gang vet at han har garantiplikt, dersom hver enkelt skal stille garanti 

for sin ytelse. Problemstillingen er foreløpig uavklart, men er adressert av den europeiske 

bransjeorganisasjonen ECTAA183 og er under behandling hos en av arbeidsgruppene for 

gjennomføring av direktivet.184   

 

En videre problemstilling som følge av denne utvidelsen er at også ruteflyselskaper kan være 

pliktig å stille reisegaranti som følge av at de selger flyreiser som er del av sammenkoblede 

reisearrangementer. EU har i mange år forsøkt å skape en garantiordning for flyselskapene, men 

har møtt svært hard motstand hos flybransjen, og dette prosjektet skal nå være lagt på is.185 

Dersom leverandøren må stille garanti for sin egen tjeneste, vil dette medføre at 

ruteflyselskapene i mange tilfeller plikter å stille garanti. Det er høyst sannsynlig at 

flyselskapene vil være svært negative til en slik løsning. Videre er det en konsekvens av 24-

timersgrensen i regelen om sammenkoblede reisearrangementer i 2015-direktivets art. 3 nr. 5 

annet ledd at to helt identiske reiser kan innebære to forskjellige utgangspunkter hva gjelder 

reisegaranti. Dersom A kjøper et sammenkoblet reisearrangement etter art. 3 nr. 5 annet ledd, 

mens B kjøper flybillett og hotell utenfor 24-timersregelen, vil As kjøp være omfattet av 

direktivet, mens Bs helt tilsvarende kjøp vil falle utenfor direktivets anvendelsesområde. Får A 

og B forskjellige rettigheter som følge av en noe tilfeldig tidsbegrensning, kan dette fremstå 

som uoversiktlig og lite forutberegnelig for forbrukeren. Videre vil det også bli vanskelig for 

blant annet ruteflyselskapene å håndheve. Hvem skal flyselskapet i så fall stille garanti for? Det 

fremstår som noe kunstig og tilfeldig at passasjeren i sete 1A skal være beskyttet av reisegaranti, 

mens naboen i 1B ikke skal være det, når de i praksis er på en helt tilsvarende reise.  

 

Det blir en utfordring for arbeidsgruppene på EU-nivå og for lovgiver å utarbeide en løsning 

som tar høyde for de ovennevnte problemstillingene. Dersom man tolker reglene slik at hver 

enkelt underleverandør skal stille garanti for sin del ved salg av et sammenkoblet 

reisearrangement, vil dette medføre en markant økning i antallet garantipliktige aktører på 

markedet. Spørsmålet lovgiver står overfor er om en slik situasjon er praktisk håndterbar og 

ønskelig.  

 

                                                 
183  The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association.  
184  The European Commission (2016).  
185  Forsdahl (2016).  
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7.3.2 Kan Reisegarantifondet videreføre sitt virke som mer enn en ren 

erstatningsordning?  

Som følge av direktivets siktemål om en totalharmonisert, europeisk pakkereiseregulering,186 

vil også en av målsetningene nødvendigvis være å utjevne forskjellene mellom forskjellige 

reisegarantiordninger innen EØS-området: 

 

«Målet for dette direktiv, nemlig at bidrage til det indre markeds funktion og til at opnå 

et så højt og så ensartet forbrugerbeskyttelsesniveau som muligt, kan ikke i tilstrækkelig 

grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang bedre nås på EU-

plan».187  

 

Det fremgår av direktivets fortale at ett av formålene med det nye direktivet er å fastsette regler 

som forhindrer at konkurs- og insolvensbeskyttelse (reisegarantiordninger) forhindrer den frie 

bevegeligheten av tjenester og den frie etableringsretten.188 Som nevnt ovenfor, bedriver det 

norske Reisegarantifondet en virksomhet utover det som er vanlig hos europeiske 

reisegarantiordninger (da de som regel er rene erstatningsordninger).189 Spørsmålet som oppstår 

er om RGF kan opprettholde denne utvidede virksomheten i en totalharmonisert 

pakkereiseregulering, sett i lys av bestemmelsen i 2015-direktivets art. 4.  

 

2015-direktivets art. 17 nr. 2 lyder:  

 

«Garantien omhandlet i stk. 1 skal være effektiv og dække omkostninger, der med 

rimelighed kan forudsiges. Den skal dække de betalinger, der er foretaget af eller på 

vegne af rejsende i forbindelse med pakkerejser under hensyntagen til længden af den 

tid, der er gået mellem betaling af depositum og slutbetaling og afslutningen af 

pakkerejserne, og de anslåede hjemtransportomkostninger i tilfælde af rejsearrangørens 

konkurs eller insolvens.» 

 

Ordlyden i direktivets art. 17 nr. 2 tar etter min mening i det minste et utgangspunkt i at 

garantiordningen skal være en ren erstatnings- og forsikringsordning. Det er kun dekning av 

betalinger som er gjort av den reisende som nevnes i bestemmelsen, og det er uklart om den 

norske lovgiveren kan opprettholde Reisegarantifondets utvidede virksomhet som følge av 

denne bestemmelsen sett i lys av art. 4. Både for forbrukeren og (i det minste deler av) 

                                                 
186  EU 2015/2302 art. 1.  
187  EU 2015/2302, fortale avsnitt 51.  
188  EU 2015/2302, fortale avsnitt 42.  
189  Forsdahl (2016).  
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reiselivsbransjen er det imidlertid flere hensyn som taler for en videreføring av virksomheten 

dersom dette er mulig for lovgiver å gjennomføre.  

 

Forbrukeren vil få en bedre beskyttelse som følge av at RGF også vil gripe inn ved nærstående 

konkurser, slik at den reisende også har anledning til å få gjennomført ferien. Dersom en 

reisearrangør går konkurs rett før en større utfartsperiode, risikerer den reisende å stå uten et 

«erstatningsprodukt» (for eksempel en reise til samme destinasjon, men med en annen 

arrangør), fordi alt er fullbooket. Måten RGF opererer på vil ofte forhindre slike situasjoner, 

som vil være positivt for forbrukeren. Videre vil det også være positivt for bransjen, om enn 

kun de som er medlemmer hos Reisegarantifondet. Medlemskap hos RGF er kjent som et 

kvalitetsstempel i bransjen,190 og medlemmene vil nok ønske en videreføring av ordningen for 

å opprettholde dette tillitsmerket overfor kundemassen.  

 

Det vil videre være potensiale for at man i Norge kan miste Reisegarantifondet som eksklusiv 

tilbyder av reisegaranti. Det kan oppstå konkurranse mellom reisegarantiordningen som ikke 

nødvendigvis trenger å slå positivt ut for hverken bransjen eller forbrukeren. Da den norske 

reisegarantiordningen går lengre enn mange utenlandske ordninger som følge av sitt 

forhåndsinngripende arbeid, er det fare for at vår garantiordning fort kan bli priset ut av 

markedet og at bransjens aktører vil se seg om etter andre tilbydere. Dersom vår garantiordning 

viser seg å bli for kostnadskrevende sammenlignet med konkurrentene, kan det stilles spørsmål 

om det bør innføres informasjonsplikt for arrangører og tilbydere om hvilken garanti de bruker, 

slik at forbrukeren kan ta stilling til dette ved kjøpet.  

 

8 Lovgivers veivalg og avsluttende bemerkninger 

8.1 Regressrett og reisegaranti – lovgivers veivalg   

Hvilke veivalg har lovgiver ved en eventuell innføring av en regresshjemmel i norsk rett? Det 

kan innvendes, som nevnt flere steder i kapittel 6, at dette rettsspørsmålet allerede er regulert 

av alminnelige prinsipper. Imidlertid bør ikke dette være til hinder for en målsetning om klare 

og tydelige rettigheter for de aktører som lovgivningen har betydning for. Etter min mening vil 

det ikke være særlige negative konsekvenser dersom man velger å innføre en klar og tydelig 

regresshjemmel i norsk lov på linje med 2015-direktivets art. 22. Sett fra forbrukerens 

synspunkt er det likegyldig hvem som utbetaler erstatningen, så lenge forbrukeren får erstatning 

for de manglene som eventuelt vil oppstå. Hva som skjer i regressomgangen mellom arrangøren 

og underleverandørene er forbrukeren i så måte uvedkommende.  

 

Videre vil det være et viktig argument for reiselivsbransjen at ansvaret skal plasseres der det 

hører hjemme. Det er som nevnt ofte vanskelig for reisearrangøren å kreve regress fra sine 

                                                 
190  Forsdahl (2016).  
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underleverandører som følge av grenseoverskridende avtaleforhold og enkeltavtaler. En klar 

regresshjemmel vil kunne virke disiplinerende for underleverandørene og føre til en enklere 

hverdag for bransjens aktører.  

 

Den særlige problemstillingen som kapittel 6.4 reiser er interessant. Først og fremst er det 

uavklart om en slik regel som pakkereiseloven § 6-5 gir i dag kan videreføres med det nye 

direktivet, og etter min mening taler nok 2015-direktivets ordlyd for at videreføring av en slik 

hjemmel ikke er mulig. Dersom konklusjonen blir at regelen ikke kan videreføres, har lovgiver 

åpenbart ikke noe valg. Dersom regelen kan videreføres, har lovgiver to muligheter: Regelen 

kan enten videreføres slik den er i dag, eller regelverket kan endres slik at krav mot 

pliktsubjektene etter transportrettslig lovgivning kun kan rettes direkte til dem, som en følge av 

at denne reguleringen kun har passasjer og transportselskap som henholdsvis rettighets- og 

pliktsubjekt.   

 

For forbrukeren er dagens situasjon svært gunstig. Forbrukeren trenger kun å forholde seg til 

en reisearrangør, et svært viktig hensyn innen forbrukerretten. For pakkereisearrangøren er 

dette imidlertid en utfordring. Flyreiser i store kvantum er kostbart, og dersom de blir part i 

mange krav etter transportrettslig lovgivning, kan dette medføre meget betydelige kostnader for 

reiseselskapene. De risikerer store utgifter som følge av størrelsesforskjeller og eventuelt 

forskjeller i «maktforholdet» mellom store, multinasjonale flyselskaper og en liten norsk 

turoperatør. I mange tilfeller vil eventuell tilbakebetaling fra flyselskapene bero på det 

agentforholdet reisearrangøren har med det enkelte flyselskapet. Dersom en pakkereisearrangør 

har et svært godt samarbeidsforhold med et flyselskap, vil flyselskapet være tjent med å 

tilbakebetale eventuelle krav fra reisearrangøren. Samtidig er det ofte tilfelle at reisearrangøren 

har funnet flybillettene gjennom sin GDS191, og derfor har en mer avledet tilknytning til det 

enkelte flyselskapet. I dette tilfellet vil ikke fremtidig samarbeid virke avskrekkende for det 

enkelte flyselskap, og det kan være vanskeligere for arrangøren å få pengene tilbake.  

 

Spørsmålet for lovgiver vil være hva som veier tyngst: forbrukerens mulighet til å forholde seg 

til en avtalepart eller arrangørens stilling overfor store, ofte multinasjonale transportselskaper.   

 

Når det gjelder reisegaranti må lovgiver tilpasse reisegarantiordningen slik at den 

korresponderer med utvidelsen av direktivets anvendelsesområde. Denne utvidede gruppen av 

aktører som plikter å stille reisegaranti kan skape hodebry for lovgiver, og det kan bli vanskelig 

for lovens aktører å avgjøre hvem som er pliktsubjekt etter lovens bestemmelser. Videre er det 

uavklart hvorvidt Reisegarantifondet kan videreføre sin utvidede virksomhet utover å være en 
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ren erstatningsordning, og lovgiver må vurdere hvorvidt en slik ordning er hensiktsmessig og 

ønskelig.  

 

8.2 Avsluttende bemerkninger  

Etter å ha gjort et dypdykk som dette i EU-rettslig forbrukerlovgivning, setter jeg spørsmålstegn 

ved om det egentlig er ønskelig med et så sterkt forbrukervern som dette direktivet tillegger 

kundene. Det er forstandig å anta at kunden ønsker best mulig pris, og konturene av en slik 

holdning i markedet er nok en av årsakene som medfører den nevnte – og kraftige – nedgangen 

i antall solgte charterreiser.192 Kundene har større tilgang på informasjon om reisemål, de kan 

selv sammenligne priser «hjemmefra», og vil derfor kunne unngå prisforhøyende mellomledd 

som reisearrangører og reisebyråer.  

 

Dersom lovgivningen er for byrdefull for de som selger pakkereiser og sammenkoblede 

reisearrangementer, kan dette få flere konsekvenser. For det første vil markedsaktørene kunne 

produsere nye reiseprodukter for å unngå byrdene lovgivningen pålegger dem. For det annet vil 

strengere plikter og krav til reisegarantistillelse kunne medføre en økning i pris, da 

reisearrangøren kan se seg nødt til å øke prisene for å sitte igjen med profitt etter at garantiene 

er stilt og det er tatt høyde for tap i form av eventuelle misligholdsbeføyelser. Det må være 

rimelig å anta at sterke forbrukerrettigheter – og dermed også plikter for den som selger – i 

mange tilfeller får et negativt utslag i pris for kunden. Et overordnet spørsmål den norske 

lovgiver (og kanskje også forbrukerpolitikerne i EU) må stille seg er om det egentlig er en 

korrelasjon mellom markedets forespørsel og fordyrende, men gode forbrukerrettigheter. 

Ønsker forbrukeren egentlig et så sterkt vern, når det til syvende og sist er forbrukeren som må 

betale for det?  

 

Videre bør lovgiver etter min mening ta hensyn til to viktige momenter ved implementeringen 

av det nye pakkereisedirektivet. For det første bør lovgiver velge å se hen til bransjen og deres 

behov, samt å fokusere på hva som er praktisk gjennomførbart. Som nevnt i kapitlene ovenfor, 

skaper det nye direktivet en del praktiske problemer, da særlig ved gjennomføringen av 

reisegarantiplikt for arrangører som selger sammenkoblede reisearrangementer. Videre vil det 

ikke være noen forbrukere å beskytte etter denne reguleringen dersom det ikke finnes en 

velfungerende bransje av reisearrangører. Det må til syvende og sist være lovgivers hensikt å 

være lovgiver både for næringen og forbrukerne.  

 

Utover dette har de skandinaviske landene lenge samarbeidet om pakkereiseretten, som nevnt i 

det innledende kapittelet. De store aktørene på markedet ser som nevnt på Skandinavia som ett 
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marked,193 og det vil derfor være praktisk og hensiktsmessig å bli ved det samarbeidet om 

pakkereisereguleringen som vi har sett i Skandinavia hittil.  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

                                                 
193  Forsdahl (2016).   
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