
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer: 2014-0271  
 
Klageren: XX og YY 

USA 
 

Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S  
CVRnummer: 21 26 38 34 
 

  
 
Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter á 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort. 
  
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Stefan Krehbiel 
  Asta Ostrowski (2 stemmer) 
   
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 28. juli 2014 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 9. september 2014 
 
Sagens omstændigheder:  
Klagerne, som var på ferie i Danmark fra USA, rejste den 26. juli 2014 med metroen fra Lufthav-
nen st. til Nørreport st., hvor de skiftede til S-tog, da de skulle til Nordhavn st.  
 
I følge klagerne kunne de ikke stemple klippekortet i klippemaskinen på Lufthavnen st., hvorfor de 
steg på metroen, uden at kortet var stemplet. Ved kontrol af deres rejsehjemmel efter metroen 
havde forladt Lufthavnen st., blev de hver klokken 07:18 og 07.21 pålagt en kontrolafgift på 750 
kr.  
 
Som årsag anførte stewarden på begge kontrolafgifter: ”Intet forevist”. Derudover noterede han 
henholdsvis: ”pax kunne [ikke] stemple sit gamle klippekort i cph” og”pex følges med pax fra 
00208473-49. der var ikke stemplet på klippekort” . 
 
Kontrolafgiften blev udstedt til kørsel til Nørreport st., hvor klagerne skulle skifte til S-tog. Ifølge 
klagerne hjalp stewarden med at få stemplet klippekortet på Nørreport ved at åbne klippemaski-
nen med en nøgle. 
 
Klagerne anmodede den 26. juli 2014 Metro Service om annullering af de to kontrolafgifter:   



   

 

 
 
Den 6. september 2014 fastholdt Metro Service kontrolafgiften med henvisning til selvbetjenings-
princippet, hvorefter det er passagerens eget ansvar et sikre, at klippekortet er korrekt stemplet. 
Ligeledes henviste de til, at der på Lufthavnen st. er opstillet 4 klippemaskiner, hvorfor passage-
ren, såfremt disse oplever problemer med en enkelt klippeautomat, skal forsøge at anvende en an-
den, eller i sidste ende købe en billet. Vælger man at stige ombord på metroen uden gyldig billet, 
risikerer man som det fremgår af skilte i tog og på stationerne at modtage en kontrolafgift. Til slut 
henviste Metro Service til at anvende de gule opkaldspunkter på stationen.   
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at klippemaskinen på Lufthavnen st. ikke virkede, muligvis fordi deres klippekort var slidt. Dette 
blev bekræftet af damen, som udskrev bøden. Hun kørte med til Nørreport st., hvor hun åbnede 
en automat med sin nøgle og klippede billetten.  
 
De var på ferie fra USA og sad med billetten fremme og prøvede ikke at snyde eller skjule noget. 
Kontrollanten var meget forstående og sagde, at hun ville prøve at hjælpe og få bøden annulleret, 
men det har åbenbart ikke hjulpet.  
 
De var også blevet fortalt, at hvis en automat ikke virkede, ville kontrollanten klippe en firkant af 
billetten. Dette blev dog ikke gjort, da damen åbnede en automat med sin nøgle. 
 
Metroservice nævner i deres kommentarer, at man skal have gyldigt rejsehjemmel. På en måde 
havde de gyldig rejsehjemmel, det var blot ikke klippet og stemplet på grund af, at klippemaskinen 
ikke kunne klippe deres gyldige kort. 
  
Efter deres mening kunne kontrollen, som var hjælpsom, og som kunne se deres problem, have 
ordnet sagen uden at udskrive bøde ved f.eks. 
  
1. have bedt dem om at forlade toget ved første station og købe en ny billet eller få ordnet den 
daværende. 
  
2. have klippet deres billet og dateret den i toget. 
  



   

Metroservice refererer til forskellige informationer og knapper, som øjensynligt er på alle statio-
ner.   
  
Passagerer, som bor i Danmark og benytter metroen regelmæssigt, er selvfølgelig bekendt med 
disse informationer og knapper, men de kom fra udlandet for et kort feriebesøg og må indrømme, 
at bortset fra at have spurgt hvor mange klip, der skulle benyttes, har de ikke studeret metroreg-
lerne, og det er selvfølgeligt deres egen skyld. 
  
De mener ikke, at metroen kan skære alle passagerer over samme kam og bruge samme regler i 
alle tilfælde.  De burde være i stand til at udvise en vis flexibilitet og f.eks. skelne mellem en pas-
sager, som bruger metroen jævnligt, og en som bruger metroen en gang om året eller en gang 
hvert andet år. 
  
Da de kom til Nordhavn st., gik de ind i en 7-eleven for at købe et nyt klippekort, og samtidigt vi-
ste de det gamle klippekort, som stadig have nogle klip tilbage. I kan stadig bruge det gamle klip-
pekort fik de at vide, og i 7-eleven fik de det gamle klippekort klippet med en saks og stemplet. 
Hvorfor kunne kontrollen i lufthavnen ikke have gjort det samme?  
 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte gjort gældende,  
 
at Metroen kører – i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsregionen - efter et 
selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldig billet eller kort, 
som kan forevises på forlangende, 
 
at i tilfælde hvor der ikke på forlangende kan fremvises gyldig rejsehjemmel, må det accepteres at 
skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør kr. 750,-. Denne grundregel er en forudsæt-
ning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstadsregio-
nen. Dette fremgår dels på de opsatte informationstavler, der findes på alle vore stationer og dels 
af Metroens Rejseregler, som er tilgængelig på vores hjemmeside www.m.dk.  Sidst nævnte er pr. 
15. september blevet erstattet af et link til de fælles rejseregler for DSB, Metro og Movia – dog er 
linket til de rejseregler, der var gyldige for Metroen på tidspunktet for kontrolafgiftens udstedelse, 
fortsat tilgængelige på vores hjemmeside, 
 
at deres billetterende personale ikke må forholde sig til, hvorfor der eventuelt ikke kan forevises 
gyldig rejsehjemmel, men skal alene forholde sig til, om der kan forevises gyldig rejsehjemmel, 
kan der ikke det, skal de udstede en kontrolafgift uanset årsagen hertil, 
 
at der på alle metro stationer er opsat informationstavler Trafikinformation / Traffic informa-
tion – heraf fremgår det, at påstigning uden gyldig rejsehjemmel ved billettering vil medfører en 
kontrolafgift, 
 

 

http://www.m.dk/


   

 
 
at hvis passageren har problemer med at stemple sit klippekort, er i tvivl om, hvor mange zoner, 
der skal benyttes eller hvilke zoner, der skal benyttes, er det altid muligt at gøre brug af et af de 
gule opkaldspunkter, som forefindes flere steder på stationerne – den grønne knap kan benyttes 
ved brug for information. På knappen er trykt ordet INFO, 
 
at der på billetautomaterne findes en opkaldsknap, som kan benyttes, hvis der er tvivlsspørgsmål i 
forbindelse med køb af billet eller klippekort, 
 
at begge typer informationsknapper sætter passageren i direkte kontakt med en operatør i vort 
kontrolrum, som er bemandet 24 timer i døgnet. Denne operatør vil kunne råde og vejlede om alt 
vedrørende Metroen, driften og billetspørgsmål, 
 
at nogle af metrostationerne endvidere er bemandet med stewards i myldretiden – Lufthavnen sta-
tion er døgnbemandet af hensyn til turister, 
 
at de i deres sagsbehandling ene og alene forholder sig til de forelagte fakta. De skeler ikke til, 
hvorvidt den manglende rejsehjemmel skyldes en bevidst handling eller en forglemmelse, og der-
med heller ikke til, hvorvidt klager havde en økonomisk gevinst eller ej, ved ikke at have en gyldig 
rejsehjemmel, 
 
at et klippekort alene er at betragte som gyldig rejsehjemmel, når dette er klippet og stemplet 
med dato, tid og zone, 
 
at såfremt et klippekort (eventuelt grundet slitage) ikke kan klippes, må der anskaffes gyldig rejse-
hjemmel på anden vis. Dette kunne være køb af billet i den opsatte billetautomat eller køb af sms-
billet, 
 
at metroen kører som et åbent system, hvilket bevirker, at det altid er passagerens eget ansvar 
selv at sikre sig gyldig rejsehjemmel – også selv om der er tale om turister, teenager etc., 
 
at information om, at det kræver gyldig rejsehjemmel, inden påstigning i metroen, fremgår af in-
formationstavler, som er opsat på alle vores stationer. Al tekst på informationstavlerne fremgår 
både på dansk og engelsk, 
 
at situationen, hvor klageren fik klippet og stemplet deres kort på Nordhavn st. i 7-Eleven, ikke var 
den samme som under kontrollen, da de under kontrollen allerede var steget på metroen inden de 
havde sikret sig gyldig rejsehjemmel, hvorfor stewarden ved kontrollen ikke blot kunne klippe og 
stemple klagernes klippekort, men derimod skal udstede en kontrolafgift.  
 



   

ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Ifølge § 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 969 af 08. oktober 2009 om lov om jernbaner, gælder 
loven også for metroen. Af § 23 fremgår det, at transportministeren fastsætter regler om jernba-
nevirksomhedernes adgang til at opkræve kontrolafgift 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 Metroens dagældende rejseregler (forretningsbetingelser): 
 

”Billetkontrol og misbrug  
Alle passagerer skal have gyldig billet eller kort inden påstigning. Billetten skal opbevares under hele rejsen, 

og indtil Metroens område forlades. Der er dog ikke krav om at personer, der har et andet ærinde på metro-
stationerne og ikke skal rejse med Metroen, skal have gyldig billet. Billetter og kort skal fremvises på forlan-

gende. Billetkontrol kan ske både under rejsen, ved udstigning og på metrostationen efter afsluttet rejse. 

Metro Stewarder kan bede om at se legitimation i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl om  
• personens alder ved billetkontrol af børnebillet  

• personen rejser på en anden passagers periodekort  
• personens identitet er korrekt  

Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort under rejsen, i forbindelse med udstigning eller på Metro-
stationens område efter at have afsluttet rejsen, udstedes en kontrolafgift. Kontrolafgiften er et girokort, 

som kan betales via bank/netbank eller på posthus.  

Kontrolafgiften er samtidig billet til videre rejse til den metrostation, passageren oplyser som bestemmelses-
stationen. Se særlige regler for cykler under afsnittet Cykler. Kontrolafgiften er pr. januar 2013 på 750 kr. 

for voksne, 375 kr. for børn, 375 kr. for hunde og 100 kr. for cykler.  
For rejsende, der har checket ind ved rejsens start; men ikke foretaget check ind ved skift til metroen, ud-

stedes kontrolafgift på 50 kr.  

Gældende priser og gebyrer kan ses på m.dk  
Metroens Stewarder skal altid på forlangende fremvise ID; men er ikke forpligtet til at oplyse navn.” 
 
 
Den konkrete sag:  
 
Ifølge Metroens rejseregler bærer klageren som udgangspunkt ansvaret for korrekt billettering.  
 
Klagerne steg om bord på metroen uden at have stemplet deres klippekort eller billetteret på an-
den vis.  
 
Efter det af klagerne oplyste om, at klippekortet blev købt sidste sommer, at det ikke kunne stem-
ples i klippemaskinen, samt at stewarden efter kontrollen måtte åbne klippemaskinen på Nørreport 
st. for at stemple klippekortet, lægger ankenævnet til grund, at klippekortet var af en sådan be-
skaffenhed, at det ikke var muligt at stemple det på vanlig vis.   
 
Det beroede således på klagernes egne forhold, at klippekortet ikke kunne stemples, og kontrolaf-
giften blev dermed pålagt med rette. 
 
Det kan ikke tillægges betydning, om klagerne havde de nødvendige ubenyttede klip tilbage på 
klippekortet, da passagerer skal have gyldig rejsehjemmel inden påstigning.  



   

 
Et klippekort er først gyldigt og kan anvendes som rejsehjemmel, når dette er gyldigt klippet og 
stemplet.  
 
På den baggrund finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, 
at klageren skal fritages for kontrolafgiften. 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S er berettiget til at opretholde kravene om klagerenes beta-
ling af kontrolafgifterne på hver 750 kr. Beløbet skal klageren betale inden 30 dage jf. ankenæv-
nets vedtægters § 15. 
 
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. 
 
 
 
På ankenævnets vegne, den 14. januar 2015 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


