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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

Frederiksberg den 30. november 2020 

(j. nr. TS00108-00122) 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. 

 

Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takker for muligheden for at afgive svar på den 

fremsendte høring vedrørende Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og 
afgifter på luftfartsområdet m.v. 

Normalt vil et sådant udkast ikke give anledninger til bemærkninger fra DRF, men i den ganske 
særlige situation, som luftfartsindustrien har befundet sig i gennem 2020 på grund af COVID-
19, har DRF rent undtagelsesvist fundet det nødvendigt at afgive høringssvar til det fremsendte 

bekendtgørelsesudkast. 

Overordnet set betvivler DRF ikke baggrunden for de forslåede ændringer, men udkastet bør 

efter DRF’s mening ses i et større perspektiv. Det skal i den forbindelse understreges, at 
luftfartsindustrien sammen med rejsebranchen er de to brancher, der ubetinget har været og 

fortsat er absolut hårdest ramt af COVID-19.  

I den kontekst forekommer det nærmest absurd, at man fremsætter et bekendtgørelsesudkast, 

som pålægger yderligere omkostninger til en branche, der aldrig tidligere har været så 
økonomisk hårdt presset og som kæmper en daglig kamp for at overleve. 

DRF kan alene af denne grund ikke støtte det fremsendte udkast. Tværtimod skal DRF opfordre 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at overveje, hvorvidt et sådant tiltag vitterligt er tvingende 

nødvendigt.  

I fald det ikke skønnes muligt at frafalde de pågældende gebyrstigninger, kunne det alternativt 

overvejes at udskyde de foreslåede ændringer. Dermed kunne betalingerne for de pågældende 
ydelser indhentes hos branchen på et senere tidspunkt, hvor branchen forhåbentlig er kommet 
ud af den nuværende økonomiske krise. 

Med venlig hilsen 

Danmarks Rejsebureau Forening 

 

Jakob Hahn 

Advokat, Afdelingschef 


