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Høring - forslag om endringer i pakkereiseloven og i angrerettloven
Vi viser til Barne- og likestillingsdepartementets brev 16. oktober 2018 med vedlegg.
Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader:
Barne- og likestillingsdepartementet foreslår i punkt 3.5.3 at angrerett etter
pakkereiseloven skal gjelde alle reisende, uavhengig av om disse er forbrukere eller
næringsdrivende. Forslaget begrunnes med et ønske om ikke å komplisere
pakkereiseloven unødig.
Angrerett for forbrukere er vurdert i flere sammenhenger tidligere, og man kan dermed
se hen til tidligere vurderinger ved innføring av angrerett på et nytt område. Angrerett
for næringsdrivende er derimot ikke utredet eller foreslått innført på andre områder, og
hensynet til en ukomplisert utforming av pakkereiseloven synes ikke tilstrekkelig
tungtveiende til å begrunne forslaget. Vi legger likevel til at hensynet til en ukomplisert
utforming av pakkereiseloven burde vært tillagt vekt i andre sammenhenger.
Det vil være forholdsvis ukomplisert å avgrense en angrerett etter pakkereiseloven til
kun å gjelde for reisende som er forbrukere. Følgende ordlyd synes for eksempel ikke å
medføre en unødig forvansking av regelen i pakkereiseloven § 22 annet og tredje ledd:
Når en avtale om pakkereise er inngått utenom faste forretningslokaler med en
forbruker, har forbrukeren rett til ved bruk av angrerett å avbestille reisen uten å betale
gebyr. Dersom arrangøren eller formidleren ikke har opplyst om angreretten, jf. § 9 første
ledd bokstav h, kan forbrukeren benytte angreretten frem til pakkereisen begynner. Det
samme gjelder for avtaler som omfattes av § 42 første ledd annet punktum.
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Angrerettloven § 5 bokstav a og d, § 6, § 20, § 21 første punktum, § 23, § 24 første
ledd første punktum, § 24 annet ledd og § 27 gjelder tilsvarende ved anvendelse av regelen
i annet ledd.
Justis- og beredskapsdepartementet kan for øvrig ikke se at det mottatte forslaget
inneholder forslag til endringer i angrerettloven. Vi har derfor ikke hatt anledning til å
vurdere eventuelle forslag til endringer i angrerettloven.

Med hilsen

Harald Aass
fagdirektør
Toril Juul
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

2/2

