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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer: 2015-0142 
 
Klageren:  XX 
                                      8260 Viby 
   
  
   
Indklagede:  Arriva  
CVRnummer:  18 42 91 01 
 

  
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr., da klageren kun havde pengesedler og ikke 

kunne anvende disse i billetautomaten, som kun tager mønter.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Stefan Krehbiel 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 4. juni 2015 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 12. juni 2015 
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste med toget fra Bjerringbro station den 4. juni 2015.  
 
Ifølge klageren havde han ugen forinden fået stjålet sit dankort og telefon mv., hvorfor han kun 
havde sedler på sig. Der er i sagen fremlagt kopi af politianmeldelse, hvoraf fremgår, at klageren 
den 26. maj 2015 henvendte sig til politiet om tyveri, samt kopi af brev fra forsikringen, hvor der 
udbetales erstatning.  
 
Det er ikke muligt i billetautomaten at betale med sedler, hvorfor han steg på toget uden billet, og 
henvendte sig til konduktøren for at købe en billet. Konduktøren udskrev derpå en kontrolafgift på 
750 kr. til klageren. 
 
Ved e-mail af 4. juni 2015 anmodede klageren Arriva om at annullere kontrolafgiften med den be-
grundelse, at hans dankort var blevet stjålet ugen forinden, at hans mobil var sat op til dankort, 
hvorfor han ikke kunne betale via mobilen, samt at han kun havde sedler.  
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Den 19. juni 2015 fastholdt Arriva kontrolafgiften og gjorde gældende, at det er passagerens an-
svar at være i besiddelse af gyldig billet, inden ombordstigning, og at der ikke sælges billetter i to-
get. De henviste til, at dette oplyses på alle deres stationer og på døre til toget, ligesom det frem-
går af deres kundeservicekoncept og forretningsbetingelser, som bl.a. kan findes på mitarriva.dk. 
 
Endvidere oplyste Arriva, at det er passagerens eget ansvar, at være besiddelse af gangbar mønt 
eller kort, hvis man skal købe billet i billetautomaten. 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende, 
 
at han har fået stjålet sit dankort og mobiltelefon ugen inden rejsen, 
 
at han ikke kunne bruge sedler på stationen, og at han ikke kunne vide, at man ikke kunne bruge 
andet end mønter, samt at han troede, at han kunne købe en billet i toget, 
 
at han ikke havde andre muligheder for at komme hjem, samt 
 
at han ikke havde en intention om at snyde. 
 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte gjort gældende, 
 
at det er passagerens ansvar at være i besiddelse af gyldig billet, inden ombordstigning på toget, 
 
at der ikke sælges billetter i toget, 
 
at ovenstående oplyses på alle vores stationer og på dørene til toget, ligesom det fremgår af vores 
kundeservicekoncept og forretningsbetingelser, som bl.a. kan findes på mitarriva.dk, 
  
at det ligeledes er passagerens ansvar, at være i besiddelse af gangbar mønt eller kort, hvis man 
skal købe billet i billetautomaten, 
 
at der ikke kan benyttes sedler i billetautomaten, 
  
at det faktum, at klageren havde fået stjålet sin pung og mobiltelefon ugen før togrejsen, ikke be-
rettiger ham til at få eftergivet en korrekt udstedt kontrolafgift. 
 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:  
 
Vedrørende den manglende mulighed for betaling med sedler i billetautomater har Trafikudvalget i 
2004 stillet daværende trafikminister spørgsmål om billetautomater og kontrolafgifter på ARRIVAs 
strækninger. Uddrag af spørgsmål og svar gengives her: 
 
 ”Vil ministeren redegøre for, hvilke krav der er stillet til mulighederne for at købe billet udenfor normal bu-

tiksåbningstid på de af ARRIVA betjente stationer – herunder muligheden for betaling med hhv. mønter, 

sedler og kort” Svar: I Trafikministeriets kontrakt med ARRIVA fremgår det, at passagererne på de udbudte 
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strækninger skal kunne købe billetter på alle de stationer, ARRIVA betjener. Billetterne skal kunne købes 
kontant eller med Dankort. Udenfor billetsalgets åbningstider på de stationer, hvor der er betjent billetsalg, 

kan passagererne købe billetter i de Rebaut-billetautomater, som ARRIVA har overtaget fra DSB. I disse au-

tomater kan der betales med mønter og Dankort. ”Finder ministeren det rimeligt og i overensstemmelse med 
Arrivas forpligtigelser, såfremt det på en station uden for normal butiksåbningstid alene er muligt at benytte 

mønter til billetkøb og manglende billetkøb samtidig sanktioneres med selskabets kontrolafgift på 500 kr.?” 
Svar: ARRIVA lever op til de kontraktlige forpligtigelser til salg af billetter, som fremgår af min besvarelse af 

spørgsmål 194. ARRI- VA skriver i selskabets forretningsbetingelser, at kontrolafgiften på 500 kr. i særlige 
tilfælde kan bortfalde, og at dette vil ske, hvis der kan rejses berettiget tvivl om, hvorvidt passageren har 

haft mulighed for at løse gyldig billet. Som eksempel herpå nævnes, at automaten, på en i øvrigt selvbetjent 

station, ikke har virket. Da ARRIVA står i den vanskelige afvejning mellem på den ene side at undgå, at folk 
kører uden billet, og på den anden side ikke uretmæssigt at opkræve en kontrolafgift, mener jeg ikke, at AR-

RIVAs afgift på 500 kr. er urimelig, selv om det kun er muligt at købe billet i en automat. Jeg antager dog, at 
ARRIVA – som selskabet også har tilkendegivet overfor mig – til enhver tid udøver konduite i tvivlssituatio-

ner.”  
 
Ministeren blev endvidere spurgt om, hvorvidt han fandt det rimeligt, hvis det i en bestemt del af 
døgnet alene er muligt at anvende mønter og ikke sedler til kontant køb af billetter. Ministeren 
svarede, at de automater, der står på ARRIVAs strækninger er overtaget fra DSB, og at vurderin-
gen af problemstillingen i udgangspunktet må være den samme for DSB og ARRIVA. DSB fravalgte 
muligheden for at betale med sedler af kriminalpræventive hensyn, idet automater med sedler ville 
indeholde store beløb i kontanter både fra betalingen og i byttepenge og dermed være mål for ty-
veri og hærværk med store reparationsomkostninger og gener for passagererne til følge. Da pas-
sagerer har mulighed for at købe billetter over internettet, telefonen eller i betjente billetsalg, er 
det efter ministerens opfattelse en rimelig afvejning af to modsatrettede hensyn. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Ifølge lovbekendtgørelse nr. 686 af 27. maj. 2015 om lov om jernbaner § 14, fremgår det, at 
transportministeren fastsætter regler om jernbanevirksomhedernes adgang til at opkræve kontrol-
afgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og 
kort).  
 
I henhold til § 4 i bekendtgørelse nr.1132 om kontrolafgifter af 08.september 2010, fastsætter 
jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne.  
 
Fra ARRIVAS Kundeservicekoncept/forretningsbetingelser:  
 
Billetsalg på stationer Rejsekort, billetter og kort til Arrivas strækninger kan købes på Arrivas og DSB’s statio-
ner i disses åbningstider, og der kan købes billetter i automater. Der findes billetautomater på alle Arrivas 

stationer. Stationerne på Vestbanen (Frisvadvej – Varde Vest – Boulevarden – Hyllerslev – Janderup - Billum 
– Oksbøl – Baunhøj – Vrøgum Jegum – Dyreby – Henne – Outrup – Løftgård – Lunde – Nr. Nebel) er ikke 

udstyret med billetautomat og der skal benyttes rejsekort eller sms billetter jf. Sydtrafiks anvisninger. 

 
Endvidere kan der købes billetter og kort hos Arrivas salgsagenter. En liste over Arrivas billetsalgssteder, 

med angivelse af åbningstider, findes på Arrivas hjemmeside: mitarriva.dk under punktet ”Stationsinforma-
tion”.  
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Passageren skal ved modtagelsen af billetten eller kortet sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. 
Når et billetsalg er lukket ved det pågældende togs afgang, skal billet, på rejsedagen, købes i en billetauto-

mat, via Arrivas I-terminal eller mobiltelefonen, eller der kan rejses på rejsekort, da der ikke kan købes billet 

i toget. 
 

Billetautomaterne betjenes via trykfølsom skærm (finger-touch). Ekspeditionen gennemføres ved at følge 
anvisningen på skærmen. Afrejsestationen er den station, hvor automaten er placeret. 93 Billetter og plads-

billetter som er bestilt i forvejen og tildelt et bookingnummer, kan afhentes og betales i automaten.  
 

Kan billet til den samlede rejse ikke købes på den station, hvor rejsen begynder, må der købes billet til den 

nærmeste station, hvor den ønskede billet kan købes.  
 

Køb i automaten kan betales med alle danske mønter eller med Dankort, VISA/ Dankort, VISA, Mastercard, 
Maestro og VISA Electron. Automaten tager kort udstedt i udlandet af typen: VISA og Mastercard. Der kan 

maksimum anvendes 50 mønter pr. betaling Ved møntindkast af et større beløb end billetprisen, giver auto-

maten forskelsbeløbet tilbage i mønter. Ved betaling med kort skal der anvendes pinkode. Betaling med 
mønter og kort kan ikke kombineres i samme køb. Af hensyn til risikoen for hærværk og indbrud kan der 

ikke betales med sedler i automaten.  
 

Billetsalg i tog  
Arriva sælger ikke billetter i toget.  

 

Billetter og kort til Arriva-betjente strækninger kan købes på Arrivas og DSB’s stationer i billetsalgenes åb-
ningstider samt i billetautomaterne. Når det gælder salg eller optankning af rejsekort henvises til Arrivas 

hjemmeside mitarriva.dk, rejsekort.dk eller Rejsekort Kundecenter tlf. 70 11 33 33 for yderligere oplysnin-
ger. Bevægelseshæmmede, synshandicappede og andre, som ikke ved egen hjælp er stand til at købe billet, 

kan købe billet i toget. Arriva udgiver i fællesskab med DSB og DSB Øresund en folder om Handicapassi-

stance. Folderen findes elektronisk på Arrivas hjemmeside og kan endvidere afhentes på Arrivas salgssteder. 
 

Billetter solgt via elektroniske kanaler  
 

På Arrivas hjemmeside kan der bestilles billetter via rejseplanen.dk til senere afhentning. I Arriva Kundecen-

ter tlf. 70 27 74 82 (70ARRIVA), kan der bestilles billetter til udsendelse med post mod gebyr på 25 kr. Beta-
lingen sker med betalingskort. Disse bestillingsmåder omfatter ikke rejser indenfor et lokalt takstområde. På 

Arrivas hjemmeside mitarriva.dk og via mobiltelefonen kan der købes billetter, som kun er gyldige i Arrivas 
tog. Arriva tilbyder printselvbilletter i Arrivas webshop, eller som sms-billet via mobiltelefonen. Benyttelses-

reglerne for disse printselvbilletter er beskrevet på Arrivas hjemmeside. Printselvbilletten kan alternativt sen-
des via mobil/sms til passagerens mobiltelefon. 

 

Stk. 4 Kontrol af billetter og kort, samt kontrolafgifter  
 

Passageren skal ved rejsens begyndelse være i besiddelse af gyldigt rejsekort, billet eller kort, idet det ikke 
er muligt at købe billet i Arrivas tog. Rejsekort, billetter og kort skal opbevares under hele rejsen. Har passa-

geren ikke uopfordret vist rejsekort, billet eller kort til Arrivas personale, accepterer Arriva kun rejsekort, bil-

letter eller kort, der vises i umiddelbar tilknytning til personalets anmodning herom. 
 

En passager, der ikke er i besiddelse af gyldigt rejsekort, billet eller kort, skal på forlangende af Arrivas per-
sonale opgive sit navn, adresse, fødselsdag og –år samt legitimere sig med kørekort eller andet retsgyldigt 

dokument med foto. Passagerer, der træffes uden gyldigt rejsekort, billet eller kort skal betale en kontrolaf-
gift på 750 kr. Betaler passageren ikke straks kontrolafgiften, udleveres der en opkrævning på beløbet, og 

passageren skal kvittere for modtagelsen med navn, adresse, fødselsdato og underskrift, samt legitimere sig 

som beskrevet ovenfor. 
 

Bortfald (eftergivelse) af kontrolafgifter  
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I særlige tilfælde kan kontrolafgiften bortfalde (eftergives). Dette vil ske, hvis der kan rejses berettiget tvivl 
om, hvorvidt passageren har haft mulighed for at købe gyldig billet. Som eksempel herpå kan nævnes, at 

billetautomaten, på en i øvrigt selvbetjent station, ikke har virket. Det er ensidigt Arriva, der kan udøve kon-

duite i forbindelse med eftergivelse af kontrolafgifter. 

 
Den konkrete sag: 
 
Ankenævnet lægger til grund, at klageren steg på toget, selv om han ikke var i besiddelse af gyl-
dig rejsehjemmel. Klageren kunne derfor i kontrolsituationen ikke fremvise gyldig billet, hvorfor 
kontrolafgiften blev pålagt med rette. 
 
Ankenævnet lægger videre til grund, at det er skiltet på stationen, at det koster en kontrolafgift på 
750 kr. at stige på toget uden billet. Med henvisning til baggrunden for at det ikke er muligt at be-
tale med sedler, finder ankenævnet ikke grundlag for at udtale kritik af den manglende mulighed.  
 
I det konkrete tilfælde hvor klageren kunne have købt billet på stationen med mønter, og hvor det 
fremgår af forretningsbetingelserne, at billet ikke kan købes på toget, finder ankenævnet, at der 
ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren ikke skal betale den pålagte kon-
trolafgift. Den omstændighed, at der var tale om en station uden betjent billetsalg, finder anke-
nævnet ikke kan føre til et andet resultat. Det af klageren oplyste om, at han ugen forinden rejsen 
havde fået stjålet sit dankort og sin telefon, kan i den konkrete sag heller ikke føre til et andet re-
sultat. 
 
Ankenævnet bemærker, at den bestemmelse i Arrivas forretningsbetingelser om, at der i ganske 
særlige tilfælde, hvor passageren er handicappet og ude af stand til selv at købe billet inden om-
bordstigning, kan købes billetter på toget, må antages at have et meget begrænset anvendelses-
område og ikke finder anvendelse i et tilfælde som klagerens.  
 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
  

AFGØRELSE: 
 

Arriva er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr.  
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets ved-
tægter § 26, stk. 4, modsætningsvist.  
 
Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. 
 
Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsan-
læg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel 
forsikringsretshjælp. 
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  På ankenævnets vegne, den 15. december 2015. 
 
 

                                                          
 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 


