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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:            2015- 0110  
  
Klageren:  XX 
  2300 København S 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S 
 
CVR nummer: 21 26 38 34  
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort, som ikke var stemplet 

samt stewards adfærd.   
 
Parternes krav:  Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret 
  Indklagede fastholder denne 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 

Bjarne Lindberg Bak  
  Alice Stærdahl Andersen 
   
 

 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på sit møde den 7. november 2016 truffet følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
Metroselskabet er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på  
750 kr.  
 
Klageren skal betale beløbet til Metro Service, som sender et girokort til ham.  
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets ved-
tægter § 24, stk. 2, modsætningsvist.  
 
 

- oOo - 
 
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. 
 

-oOo- 
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SAGENS OMSTÆNDIGHEDER:  
 
Den 12. marts 2015 skulle klageren og hans ægtefælle rejse med metroen fra Lergravsparken st. 
til Kgs. Nytorv st. Ifølge klageren forsøgte han inden ombordstigning forgæves at stemple sit 3-5 
år gamle klippekort på Lergravsparken st.  
 
På Lergravsparken st. er der 4 klippemaskiner oppe på perronen og 2 nede ved elevatoren.   
 
Parterne har givet divergerende oplysninger om hændelsesforløbet. 
 
Således har klageren støttet af sin ægtefælle gjort gældende, at han steg af metroen på Amager-
bro st., da han inde fra metroen havde set stewarden stå ude på perronen, for at bede stewarden 
om hjælp med stemplingen. Klageren gik hen imod stewarden, som så ham, men stewarden steg 
om bord på metroen. Herefter gjorde klageren det samme, og straks derefter kontaktede han ste-
warden, som imidlertid pålagde klageren en kontrolafgift. De steg alle 3 af på Kongens Nytorv st., 
hvor klageren med hjælp fra stewarden stemplede sit klippekort. Kortet blev stemplet kl. 19:45 i 
zone 01.   
 
Stewarden har imidlertid gjort gældende, at klageren, da denne inde fra metroen fik øje på ste-
warden ude på perronen, selv valgte at hoppe af toget. Da stewarden ikke viste tegn på at stige 
ombord på toget, steg klageren tilbage i toget. Først i allersidste øjeblik, da dørene var ved at luk-
ke, steg stewarden på toget og begyndte sin billettering efter 30-40 sekunder. Stewarden nåede at 
billettere mere end halvdelen af toget/passagerne, inden han gik i gang med at billettere den del 
af toget, hvor klageren befandt sig. Ifølge stewarden var det først på det tidspunkt, at klageren 
rejste sig og kom med sin forklaring om det fejlbehæftede materiel på Lergravsparken st. Ifølge 
stewarden kunne klageren sagtens have taget kontakt til stewarden på Amagerbro st., men klage-
ren steg tilbage i toget, da klageren fik det indtryk, at stewarden ikke havde til hensigt at stige 
ombord. 
  
Den elektroniske kontrolafgift, som stewards indtaster på deres håndholdte computer og sender 
digitalt til Metro Service, blev udstedt fra Amagerbro st. til Nørreport st. og blev påbegyndt kl. 
19:45. Den blev dog først afsendt fra computeren kl. 20:27. Stewarden noterede følgende på den 
elektroniske kontrolafgift:  
 

”pax sagde tcm [klippemaskiner] paa lgp [Lergravsparken] ikke virkede. han hoppede af paa 

amb [Amagerbro] da han saa mig, men gik ind igen da jeg blev staaende paa parron. da vi 
saa kom frem til kgn [Kongens Nytorv] klippede han sit kort.” 

 
 
Den manuelt udfyldte kontrolafgift, som klageren fik udleveret, var udstedt kl. 19:45 fra Christi-
anshavn st. til Kongens Nytorv st.  
 
 
Stewarden tog følgende billede:  
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Den 23. marts 2015 anmodede klageren Metro Service om at annullere af kontrolafgiften med føl-
gende begrundelse:  
 

”Klage over kontrolafgift udstedt af Steward med ID: XXX 12.3.2015, kl. 19:45. 

Angiven årsag til kontrolafgift: Manglende stempel på kort. 
Klage indsendt af XX. 

Bilag: Klippekort samt indbetalingskort. 
Baggrund for klagen: 

•Jeg forsøgte forgæves 12.3.2015 kl. ca. 19:40 at stemple et 3-5 år gammelt 3 zoners klippe-

kort med 10 klip for 170,- på Lergravsparken station, jf. vedhæftet billede af det ældre klip-
pekort. 

•Da jeg på Amagerbro Station så Steward med ID: XXX stå ude på perronen, gik jeg straks ud 
ad næstsidste dør for at gå hen til ham og få hjælp hertil på perronen. 

•Da jeg steg ud, gik xxx imidlertid ind i toget ad næste dør. 

•Jeg gik derfor også ind i toget og herefter straks hen til xxx, hvor jeg bad ham om at hjælpe 
mig med stemplingen på næste station. 

• xxx kunne her bekræfte i nærvær af min kone, at han så mig gå ud og derefter ind i toget. 
•xxx kunne tillige bekræfte, at jeg umiddelbart derefter i toget henvendte mig til ham med 

anmodning om at få hjælp til at stemple mit kort på næste station. 

•Dette afslog xxx. 
•På min anmodning steg vi alle tre sammen ud på Kgs. Nytorv, for at undersøge, om mit æl-

dre klippekort kunne blive stemplet her, så sagen straks kunne blive bragt i orden. 
•Da stemplingen kunne ske her, beviser det, at materiellet på Lergravsparken station på trods 

af gentagne forsøg ikke var operationelt til at kunne stemple mit klippekort. 

•På trods af forløbet udskrev xxx en kontrolafgift med oplysning om, at jeg kunne klage. 
Begrundelse for klagen: 
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1.Jeg har beviseligt med min hustru og Steward xxx som vidner 
forgæves uden for toget forsøgt at komme i kontakt med xxx på Amagerbro station. 

2.xxx bekræftede at han på Amagerbro Station så at jeg var vej hen til ham, idet jeg ønskede 

hans hjælp her på perronen at stemple mit klippekort; 
3.Da xxx gik ind i toget, gik jeg straks hen til xx i toget mellem Amagerbro Station og Kgs. 

Nytorv Station, hvor jeg bad xxx om at hjælpe mig med at stemple mit kort her. 
4.Dette afslog xxx. 

5.Mellem Amagerbro Station og Kgs. Nytorv anmodede jeg på ny xxx om at hjælpe mig med 
på Kgs.Nytorv at få mit klippekort stemplet her. 

6.Dette indvilgede xxx omsider i. 

7.Til trods herfor udskrev xxx en kontrolafgift på kr. 750,-. 
 

Krav: 
Kontrolafgift kr. 750,- annulleres, da jeg hverken kan eller vil drages til ansvar for konstateret 

manglende service fra xxx eller manglende stempling af mit klippekort som følge af manglen-

de funktionalitet af materiel og klippekort på Lergravsparken Station, hvilket jeg forgæves 
som bekræftet af xxx straks opsøgte og anmodede xxx om at hjælpe mig med at få løst.” 

 

 
Den 9. april 2015 fastholdt Metro Service kontrolafgiften med følgende begrundelse: 
 

”Metroen kører – i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet 

– efter et selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sørge 
for gyldig rejsehjemmel, inden rejsen påbegyndes. 

Du skal således selv sikre dig, at din billet eller dit klippekort er korrekt stemplet og 

gælder til hele rejsen, ligesom du ved billetkontrol skal kunne fremvise din gyldige 
rejsehjemmel på forlangende. 

 
Vi har været i kontakt med vores tekniske afdeling, som ikke kan bekræfte, at 

klippekortsautomaterne har været fejlbehæftede den pågældende dag. Ydermere 

har vi på baggrund af din henvendelse haft stewarden til udtalelse på sagen, som 
ikke genkender din forklaring af forløbet omkring kontrolsituationen. 

Ud fra ovenstående ser vi os nødsaget til at fastholde din kontrolafgift og 
vedlægger et nyt indbetalingskort, som du kan benytte…..” 

’ 
 

ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Klageren kunne i kontrolsituationen ikke forevise gyldig rejsehjemmel, da han var steget om bord 
på metroen på Lergravsparken st. uden at have stemplet sit klippekort eller billetteret på anden 
vis.  
 
På denne station er der ifølge det oplyste i alt 6 klippemaskiner samt en billetautomat, hvor klage-
ren kunne have købt en billet.  
 
Selv om klippekortet blev stemplet kl. 19:45 på Kgs. Nytorv st., er det ankenævnets opfattelse, at 
det ikke er Metro Service, som skal bære ansvaret for, at klageren ikke kunne stemple sit 3-5 år 
gamle klippekort inden ombordstigning på Lergravsparken st. 
 
Kontrolafgiften blev herefter pålagt med rette.  
 
Parternes divergerende oplysninger om det passerede på Amagerbro st. og ombord på metroen 
efterfølgende findes ikke af betydning for afgørelsen af, om kontrolafgiften blev pålagt med rette.  
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Det bemærkes, at pligten til at betale en kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren bevidst 
har forsøgt at unddrage sig betaling. Så længe der ikke er sket fuld udfasning af klippekortene, er 
dette et område med oplagt mulighed for omgåelse af reglerne om at stemple sit kort. Ankenæv-
net finder derfor ikke grundlag for at fravige reglerne om, at passageren selv bærer ansvaret for 
korrekt billeterning.  
 
Det er ankenævnets opfattelse, at der var og er tilstrækkelig skiltning på metrostationerne om, at 
det koster en kontrolafgift på 750 kr. at stige på metroen uden billet.  
 
Efter en samlet bedømmelse af sagens omstændigheder finder ankenævnet, at der ikke er grund-
lag for, at klageren skal fritages for kontrolafgiften. 
 
Spørgsmålet om kontrolafgifternes til- og fra-station er i denne relation uden betydning for sagens 
materielle indhold. Men da det i visse sager kan være helt afgørende for udfaldet, hvor kontrollen 
skete, henstiller ankenævnet til Metro Service om over for deres stewards at indskærpe vigtighe-
den af, at alle data noteres korrekt på kontrolafgiften. 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
Ifølge § 2, stk. 1, jf. § 3 nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 686 af 27. maj 2015 om lov om jernbaner, 
gælder loven også for metroen. Af § 14 stk. 1, fremgår jernbanevirksomhedernes adgang til at 
opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel 
(billetter og kort). Jf. § 14 stk. 4, fastsætter transportministeren nærmere regler om jernbanevirk-
somhedens adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr, jf. stk. 1. 
 
I henhold til § 4 i bekendtgørelse nr.1132 om kontrolafgifter af 08. september 2010, fastsætter 
jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne. 
 

Trafikselskaberne i Hovedstadsområdet har vedtaget fælles rejseregler, hvori hjemmelen til udste-
delse af kontrolafgift fremgår. Det anføres således bl.a., at passageren skal have gyldig rejse-
hjemmel til hele rejsen, og at denne skal kunne vises frem for kontrolpersonalet under hele rejsen, 
ved udstigning, i metroen indtil metroens område forlades, og i S-tog og lokalbanetog indtil perro-
nen forlades.  
 
Passagerer, der ikke på forlangende viser gyldig billet eller kort, herunder korrekt ind-checket rej-
sekort, skal betale en kontrolafgift på 750 kr.  
 
 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører blandt andet at:  
 
”I skrivelsen fra Metro Kundeservice står der bl.a.: ”Ydermere har vi på baggrund af din henven-
delse haft stewarden til udtalelse på sagen, som ikke genkender din forklaring af forløbet omkring 
kontrolsituationen.” 
 
Stewardens afvisning af hændelsesforløbet er i modstrid med både min 
Min kone var vidende til følgende hændelsesforløb: 
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1. Ude på perronen på Amagerbro station forsøgte jeg at komme i kontakt med stewarden for at 
få ham til at hjælpe mig med at billettere et ældre klippekort, jeg forgæves havde forsøgt at 
stemple på Lergravsparken station. 
2. Da jeg så stewarden på Amagerbro Station, gik jeg ud af toget og hen imod stewarden. 
3. Da stewarden så mig gå hen imod sig, gik han ind i toget. 
4. Stewarden så mig herefter gå efter ham ind i toget. 
5. Stewarden så endvidere, at jeg straks herefter opsøgte ham for at få hjælp straks da toget hav-
de sat sig i gang.  
6. Vi steg herefter alle tre jeg selv, min kone og stewarden af toget på Kgs. Nytorv. 
7. Her på Kgs. Nytorv vedkendte stewarden over for mig og min kone, at han så mig først gå hen i 
mod sig på perronen på Amager Station, at jeg fulgte med ham ind i toget på Amagerbro station, 
samt at jeg med det samme opsøgte ham inde i toget. 
 
Dette hændelsesforløb, som min kone under hele forløbet var vidne til, beviser, at jeg af egen drift 
opsøgte stewarden for at bede ham om at hjælpe mig med at rejse med gyldig rejsehjemmel. 
 
Det vil derfor krænke både min og andre passagerers retsbevidsthed, såfremt den udstedte kon-
trolafgift fastholdes på grundlag af stewardens afvisning af et dokumenteret og korrekt beskrevet 
hændelsesforløb, som kan bevidnes af min kone og bevises faktuelt, dels på grundlag af stewar-
dens egen udsagn på Kgs. Nytorv, og dels fordi jeg angiveligt vedholdende fra jeg så stewarden 
på perronen Amagerbro Station og indtil Kgs. Nytorv insisterede på at få stemplet mit klippekort.” 
 
 
Indklagede anfører at:   
 
 ”Metroen kører, i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet, efter et selv-

betjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sikre sig, at rejsehjemmel er gyldig 
og gælder til hele rejsen samt ved billetkontrol at kunne fremvise den gyldige rejsehjemmel på 
forlangende. 
  
I tilfælde, hvor der ikke på forlangende kan forevises gyldig rejsehjemmel, må det accepteres, at 
skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør kr. 750,-. Denne grundregel er en forud-
sætning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstads-
området. Ovenstående fremgår også af De fælles Rejseregler, som er tilgængelige på www.m.dk 
 samt af informationstavlerne som er opsat på alle stationer. 
  
I den konkrete sag bliver klager billetteret den 12. marts 2015 kl. 19.46 på strækningen Amager-
bro station – Nørreport station. Klager fremviste et klippekort som ikke var stemplet. Da klager 
ikke var i besiddelse af gyldig rejsehjemmel blev der udskrevet en kontrolafgift efter gældende 
regler. 
  
I sin henvendelse til Metro skriver klager, at han forgæves forsøgte at stemple sit gamle klippekort 
på Lergravsparken station, men at Metros materiel ikke fungerede. Da det ikke lykkedes at stem-
ple, steg klager på toget uden gyldig rejsehjemmel. Klager skriver desuden i sin henvendelse, at 
han steg ud på Amagerbro station da han så en steward på perronen, angiveligt for at få hjælp 
med klippekortet, men at han (klager) steg på toget igen, da han så stewarden stige ombord. 
  
Vi har undersøgt materiellet på Lergravsparken station. Der er ikke fundet fejl på maskinerne og 
der er heller ikke registreret nogen fejlmeldinger i kontrolrummets logbog hvor alle anmeldelser 
bliver registreret. Det må også betragtes som værende usandsynligt, at alle 6 stempelmaskiner på 

http://www.m.dk/
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Lergravsparken station (placeret med 4 oppe på perron og 2 nede ved elevator) skulle være ude af 
drift samtidigt, og at ingen af dem i så fald skulle være blevet fejlmeldt. Vi har heller ikke modta-
get andre kundehenvendelser om fejlbehæftede klippekortmaskiner på Lergravsparken station den 
pågældende dag. 
  
Den pågældende steward kunne ved forespørgsel sagtens erindre billetteringen og giver en væ-
sentligt anden forklaring end klager. 
 
Således forklarer stewarden, at klager, da denne fik øje på stewarden på perronen, selv valgte at 
hoppe af toget. Da stewarden ikke viser tegn på, at stige ombord på toget, stiger klager tilbage i 
toget. Først i allersidste øjeblik, da dørene er ved at lukke, stiger stewarden på toget og starter sin 
billettering efter 30-40 sekunder. Stewarden når at billettere mere end halvdelen af to-
get/passagerne, inden han går i gang med at billettere den del af toget, hvor klager befinder sig. 
Ifølge stewarden er det først da, at klager rejser sig og kommer sin forklaring om det fejlbehæfte-
de materiel på Lergravsparken station. 
Ifølge stewarden kunne klager sagtens have taget kontakt med ham (stw.) på Amagerbro station, 
men at klager steg tilbage i toget da klager fik det indtryk, at stewarden ikke havde til hensigt at 
stige ombord. 
  
Klager skriver i sine henvendelser til såvel Metro som til Ankenævnet, at han, hans hustru og ste-
warden sammen steg af på Kongens Nytorv station hvor klager insisterer på, at stemple sit klippe-
kort. 
  
Af De fælles Rejseregler fremgår det, at: 
  

 
  
samt 
  



         
 

8 
 

 
  
Med baggrund i De fælles Rejseregler mener vi, at kontrolafgiften er udskrevet efter gældende 
regler. 
  
På samtlige stationer er der informationstavler og foldere hvoraf det fremgår, hvordan man skal 
forholde sig, hvis det ikke er muligt at stemple sit klippekort. På stationerne er der desuden opsat 
mindst én billetautomat. På selve billetautomaten er der et opkaldspunkt, som kan benyttes, måtte 
der være problemer eller spørgsmål i relation til køb af billet. Hertil kommer, at der på alle statio-
ner findes gule opkaldspunkter. Disse opkaldspunkter sætter passageren i kontakt med en opera-
tør i kontrolrummet. Dette opkaldspunkt er bemandet 24 timer i døgnet. Opkaldspunkterne kan 
benyttes, hvis passagererne måtte have spørgsmål, der relaterer sig til brug af metroen, herunder 
også spørgsmål om køb af billetter, nødvendige antal zoner, afgangstider etc. 
  
Men henvisning til ovenstående, samt med baggrund i, at klager efter eget udsagn, ikke forsøgte 
at anskaffe sig anden rejsehjemmel, fastholder vi vores krav om betaling af kontrolafgiften på kr. 
750,-.” 
 
 
Metro Service har oplyst, at det ikke kan lade sig gøre, at fremsende tekniske logs fra de analoge 
automater, men at de kan fremlægge Kontrolrummets tekniske logbog (i ca. 9 timer) i hvilken alle 
hændelser og fejlmeldinger bliver registreret:   
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Hertil har klageren anført:  
”Jeg finder [ikke], at Metro's sagsfremstilling er retvisende, da stewarden og Metro blandt andet fremfører 
følgende udokumenteret påstand: 

"Ifølge stewarden kunne klager sagtens have taget kontakt med ham (stw.) på Amagerbro station, men 
klager steg tilbage i toget da klager fik det indtryk, at stewarden ikke havde til hensigt at stige ombord." 
 
Tekst stykke fra skrivelse af 22.juni 2015 fra Metro er indsat her: 
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Dette vidneudsagn giver et klart billede alene af vidnets egne subjektive og grundløse konklusioner. 
 
Jeg vil derfor anmode ABTM om at se bort fra stewardens udsagn som værende postulerende og vildleden-
de. 

Stewarden konkluderer således uden nogen begrundelse herfor og alene ud fra sin personlige tolkning af 
min adfærd, at ... klager (mig) fik det indtryk, at stewarden ikke havde til hensigt at stige ombord. 

Jeg finder, at stewarden hverken kan eller må i nærværende tvist tillægge mig hans formodninger om mine 
intentioner - i nærværende situation, at jeg angiveligt fik det indtryk, at stewarden ikke havde til hensigt at 
at stige ombord. 
 
Stewarden tillægger mig således et usandfærdigt og udokumenteret motiv for at jeg forsøgte at undgå ham 
- og dermed for at snyde for billetteringen. 

Tværtimod opsøgte jeg stewarden af egen drift for at få hjælp til billetteringen. 
  
…. 

Stewardens vidneudsagn og Metros brug heraf kendes juridisk indiskutable utroværdige idet stewardens på 
intet tidspunkt har fået kendskab til og dermed på ingen måder kan vide noget om mit indtryk af stewar-
dens adfærd, herunder om jeg fik det indtryk, at stewarden ikke havde til hensigt at stige om bord, da jeg 
forsøgte at få kontakt til ham på perronen på Amagerbro station. 

Under henvisning til Retsplejelovens troværdighedskrav for at inddrage vidners udtalelser i en sag af nær-
værende karakter finder jeg, at stewardens forklaring og Metros brug af stewardens udsagn ikke kan opfyl-
de disse krav. 
…. 
 
Jeg må således henvise til mine gentagende anmodninger til stewarden - inden stewarden udstedte en 
kontrolafgift, om at yde den forventede service til billetteringen, jf. Metros jobbeskrivelse af stewardens 
arbejde med hensyn til at yde service til passagererne, hvilket stewarden afviste. 
    
I øvrigt vil jeg tillige i mit svar gøre gældende, dels den manglende skiltning om "selvbetjeningsprincippet" 
ved indstigning til togene på alle Metro stationer, samt de utilsigtede konsekvenser både for Metro og for 
passagererne, denne manglende skiltning forårsager - og som i mange tilfælde kan undgås, ved en klar og 
entydig skiltning, jf. Markedsføringsloven.” 
 

Hertil har Metro Service anført: 
 
”Naturligvis er stewardens iagttagelser et udtryk for stewardens oplevelse af situationen, ligesom klagers 
forklaring på den manglende rejsehjemmel må anses for værende subjektiv. Vi underbygger imidlertid ste-
wardens udsagn ud fra følgende fakta: 
                            

 At klager hævder, at årsagen til, at han ikke havde stemplet sit klippekort var, at alle 6 klippekort-
automater på Lergravsparkens station var ude af drift, hvilket ikke var tilfældet. 

 At klager ikke, enten forsøgte at komme i kontakt med metropersonale via Det gule Opkaldspunkt 
for at få hjælp og vejledning og ej heller anskaffede anden gyldig rejsehjemmel inden rejsens start. 
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 At klager ikke, da han fik øje på stewarden, henvendte sig til denne, men i stedet stod af toget på 
Amagerbro station, for et øjeblik efter, at stige på igen og fortsætte rejsen, stadig uden gyldig rej-
sehjemmel. 

 At klager, først da han blev billetteret, forklarede sig til stewarden. 
 
Hos Metroservice forholder vi os ikke til, hvorvidt den manglende rejsehjemmel skyldes en bevidst eller 
ubevidst handling, men udelukkende til fakta. Fakta i denne sag er, at klager ikke var i besiddelse af gyldig 
rejsehjemmel da han blev billetteret og at årsagen til at klagers klippekort ikke var stemplet inden afrejse 
ikke skyldtes fejl på materiellet. ” 

 
Til dette har klageren anført:  
 
 Metro Kundeservice (MK) har i sin mail af 12. april 2016 – jf. pkt. E - svaret på mine indsigelser frem-

ført i min mail af 31. januar 2016., hvilket jeg finder det vigtigt at kommentere inden sagen som be-

rammet skal behandles den 14. juni 2016:  

A. Stewardens vidneudsagn.  
I min mail af 31. januar 2016 fremfører jeg det i dansk retspraksis grundfaste juridiske princip, at et 

vidneudsagn ikke kan eller må af en uvildig retsinstans tillæges nogen juridisk værdi, såfremt vidnet 

udtaler sig om andre personers motiver for eller andre personers indtryk af et hændelsesforløb, herunder 

vidnets opfattelse af disse personers motiver for deres handlinger.  

Et vidne kan og bør ifølge dansk retspraksis alene udtale sig om sine egne – og ikke om andres - indtryk 

af et hændelsesforløb. Et vidne kan dermed ikke fortolke eller tillægge andre personer vidnets egne for-

modninger om disse personers motiver for deres handlinger.  

Såfremt et vidne til trods for disse regler enten udtrykke sig om andre personers indtryk af en given situ-

ation eller tillægger andre personer sine egne formodede motiver for andre personers handlinger, som 

vidnet ingen kendskab har til, må retsinstansen gribe ind og tilsidesætte vidneudsagnet som værende 

manipulerende og konstrueret – og dermed værdiløs til belysning af sagens sammenhæng.  

Årsagen hertil er, at et viden alene kan udtale sig om sine egne indtryk – ikke om andre personers ind-

tryk – såfremt retsinstansen som forventet skal fungere neutral og træffe sine afgørelser alene ud fra et 

objektivt beskrivende hændelsesforløb.  

MK fremfører i sin mail af 12.4.2016 følgende: ”Naturligvis er stewardens iagttagelser et udtryk for 

stewardens oplevelse af situationen.”  

Hertil må siges, at jeg ikke har delagtiggjort stewarden i mit indtryk af situationen.  

MK har tidligere i sin mail af 22.6.2015 fremført:  

MK plæderer dermed fortsat for, at vidneudsagnet af 22.6.2015 fra stewarden er troværdig, hvilket ikke 

er tilfældet, da stewarden i sit angivne vidneudsagn udtaler sig om, at ”...klager fik det indtryk at ste-

warden ikke havde til hensigt at stige om bord.”  
Jeg må derfor anmode ABTM om at følge dansk retspraksis og se bort fra stewardens vidneudsagn, da 

det som her fremført ifølge dansk retspraksis hverken kan eller bør tillægges nogen værdi i nærværende 

sag. 
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B. MK's usandfærdige fremstilling af sagsforløbet. 
(SB) fra MK har fremsendt 12.4.2016 følgende kommentarer til sagen: 

 

 
 

SB skriver således, at det efter MK's opdattelse er fakta, : 
· At klager ikke, da han fik øje på stewarden, henvendte sig til denne, men i stedet stod af toget på 

Amagerbro station, for et øjeblik efter, at stige på igen og fortsætte rejsen, stadig uden gyldig rejse-

hjemmel. 

· At klager, først da han blev billetteret, forklarede sig til stewarden. 

MK's sagsfremstilling er usandfærdig, idet jeg stod på toget på Lergravsparken station. 

Først inde fra toget ved ankomst til Amagerbro station fik jeg øje på stewarden. 

Jeg stod her af toget, hvor jeg forsøgte på perronen at få kontakt til stewarden, som imidlertid så mig, 

hvorefter han gik ind i toget. 

Jeg gik derfor også ind i toget for af egen drift ved henvendelse stewarden at anmode ham om at hjælpe 

mig med billeteringen. 

Begge de her citerede af MK fremkomne udsagn er derfor faktuelt usandfærdige. 

Jeg forsøgte på Amagerbro station at komme i kontakt med stewarden. Da det ikke lykkedes, opsøgte 

jeg straks inde i toget stewarden for at bede ham om hjælpe mig med billetteringen, hvilket min hustru 

tidligere skriftligt over for ABTM har bevidnet er det korrekte hændelsesforløb. 
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C. Manglende skiltning på Metro perroner om kontrolafgift. 
Transportørfirmaer som DOT og DSB har ved indstigning opsat prisskilte, at det ved manglende billet 

koster kr. 750  

 

 
 

 
I modsætning hertil, har Metro ingen skiltning om kontrolafgift på nogen af perronerne ved indstigning. 

Transportørfirmaet Metro's manglende prisskiltning om kontrolafgifter ved indgang til transportørens 

serviceydelser kan ikke sidestilles med eller erstattes af informationer vist på f.eks. på internettet eller på 

informationstavler, da passagerer har et berettiget krav til at blive informeret på en enkel og overskuelig 

måde om kontrolafgifter for manglende rejsehjemmel umiddelbart inden passagererne anvender trans-

portørens serviceydelse. 

Da Metro ikke har opsat noget prisskilt om kontrolafgift må passagererne derfor med rette forvente, at 

Metro's personale i tilfælde af, at passagerne oplever tekniske problemer med billetterings- systemerne – 

uanset disse af MK kan be- eller afkræftes, vil yde en service i forbindelse med billetteringen, såfremt 

man af egen drift henvender sig til Metro's personale herom, uden at passagerne af Metro skal afkræves 

en kontrolafgift herfor. 

Passagerers berettigede forventning herom understreges af Metro's oplysninger om, at Metro stewarder-

ne står klar til at hjælpe passagerene, hvilket jeg meget skuffende oplevede ikke var tilfældet. 
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D. Udstedelse af to forskellige kontrolafgifter angivet med to forskellig rejseruter. 
Steward 6688 udstedte i nærværende sag to forskellige kontrolafgifter med angivelse af to forskellige 

rejser. 

På perronen på Kgs. Nytorv udstedte steward 6688 en kontrolafgift med angivelse af en rejse fra Ler-

gravsparken station og til Kgs. Nytorv station. 

 

 
 

 

I øvrigt skal det her bemærkes, at den her udstedte kontrolafgift dokumenterer, at MK's udsagn om, at 

MK's kontrolafgiftssystem bygger på faktuelle forhold ikke er korrekt, idet jeg jo netop beviseligt stod 

af toget på Amagerbro station og her forsøgte at henvende mig til stewarden med anmodning om at yde 

den forventede serviceydelse. Fra MK har jeg modtaget en elektronisk kontrolafgift, hvor rejsen er an-

givet fra Amagerbro station og til Nørreport station. 

Da de to kontrolafgifter er uoverensstemmende, må de begge annulleres.” 

 

Til dette har Metro Service svaret:  
 
” 
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 Klager oplyser, at han ikke kunne klippe sit klippekort på Lergravsparken station, hvorefter han sti-
ger ombord uden gyldig rejsehjemmel. 

 
Af de opsatte informationstavler fremgår det, at påstigning uden gyldig rejsehjemmel, vil resultere i 

en kontrolafgift på kr. 750,-. 
 

 Klager oplyser, at han stiger af på Amagerbro station. Der er her divergerende oplysninger fra hen-
holdsvis steward og klager i forhold til, hvad der rent faktisk er foregået. 

 
Vores påstand er, at klager kunne have valgt, da han stiger af metroen, at benytte en af de opsatte 
klippekortsautomater på Amagerbro (stationen havde 6 i alt). 
Vi vælger her helt at se bort fra såvel klagers henvisning til sin hustru som vidne, som stewardens 
tilbagemelding, idet klager henviser til, at stewarden har en subjektiv holdning, hvilket måske også 
kunne være vores opfattelse af klager og hans kones holdning. 
 

 Klager anfører i sin seneste henvendelse ”Jeg stod her af toget, hvor jeg forsøgte på perronen at få 
kontakt til stewarden, som imidlertid så mig, hvorefter han gik ind i toget”. 

 
Vores påstand er her, at det ikke kan bevises/sandsynliggøres, at vores steward rent faktisk havde 
set klager, dette opfatter vi som en subjektiv konklusion fra klagers side. 
Ligeledes her er opfattelsen forskellig fra stewards og klagers side. 

 
Summa summarum er fakta, at klager stiger ombord uden gyldig rejsehjemmel, hvilket han selv bekræfter i 
sin allerførste henvendelse og senere også i efterfølgende henvendelser, hvorfor vi derfor må fastholde, at 
kontrolafgiften er korrekt udstedt, uagtet at klager efterfølgende, da han ser en steward, forsøger at kon-
takte vedkommende i toget. I en situation hvor der ikke kan//kunne klippes på klippekort, må der anskaffes 
gyldig rejsehjemmel på anden vis, alternativt gøre brug af de gule opkaldspunkter for at få hjælp. 
Ankenævnet har i tidligere sager præciseret, at hvis en passager passerer trinbrættet og er trådt om bord, 
kan man med rette antage, at have til hensigt at modtage en transportydelse, hvorfor man betragtes som 
passager, også selv om man af den ene eller anden grund efterfølgende måtte beslutte at forlade metroen 
igen. I den konkrete sag, steg klager om bord på Lergravsparken station (uden gyldig rejsehjemmel) og steg 
igen på Amagerbro station om bord, uden gyldig rejsehjemmel. 
 
Vi har vedhæftet en fil med foto af informationstavlerne på Lergravsparken station, og har indsat de rele-
vante tekster i nærbillede herunder: 
 
Af informationstavlerne – Trafikinformation - fremgår det: 
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Af informationstavlerne – Metroinformation – fremgår det: 

 

 

 
 
 
Afslutningsvis skal vi henvise til De fælles Rejseregler, hvoraf det fremgår: 
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I forhold til divergensen mellem det skrevne fra og til på kontrolafgiften og det der er tastet i stewardens 
PDA, har vi noteret os, at selve udstedelsen af kontrolafgiften er påbegyndt kl. 19:46:00 (FeeDate) og først 
er afsendt fra stewardens PDA kl. 20:27:13 (CreatedDate). Almindeligvis tager en billettering med efterføl-
gende kontrolafgift-skrivning blot nogle få minutter. Vores erfaring siger, at når en billettering har taget så 
lang tid, som tilfældet er i den konkrete sag, er det oftest fordi billetteringen ikke er forløbet så rutinemæs-
sigt som det ellers er almindeligt, hvilket vi antager også kan være årsagen til, at stewarden har noteret 
Amagerbro – Nørreport i stedet for Christianshavn – Kongens Nytorv, som er anført på selve kontrolafgif-
ten, der er udleveret til klager. Vi antager således, at det på kontrolafgiften anførte er det korrekte, at kla-
ger er blevet billettet efter metroen har forladt Christianshavn station, og klagers rejse er stoppet på Kon-
gens Nytorv, hvilket han selv anfører.” 
 

Klageren har afslutningsvist blandt andet anført:  

 
Metro Kundeservice (MK) har i sin mail af 13. juli 2016 fremkommet med følgende faktuelt vildleden-

de oplysninger i nærværende sag: 

 

1.MK skriver: ”Af de opsatte informationstavler fremgår det, at påstigning uden gyldig rejse-

hjemmel, vil resultere i en kontrolafgift på kr. 750,-.”  

 

Til dokumentation for MS argument vedhæfter MS dette billede: 
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MS argument er i strid med de oplysninger på infomationstavlen, som var opslået den 21. januar 2016, 

hvor følgende billeder blev taget: 

 
Nærbillede af informationstavlen på Lergravsparken Station: 

 
Der er således ikke opslået på denne informationstavle oplysninger om en kontrolafgift på kr. 750,-, idet 

der her angives, at kontrolafgift udstedes efter gældende regler. 

Nærværende informationstavle kan dermed ikke med tydelighed oplyse om kontrolafgiftens størrelse, 

Endvidere oplyser informationstavlen om 12 andre forhold. Indholdet og placering af informationstav-

len kan dermed ikke kategoriseres som et prisskilt, der opfylder et tydelighedskrav om et prisskilt vedrø-

rende kontrolafgiften. 

 

2.MS skriver: ”Vi vælger her helt at se bort fra såvel klagers henvisning til sin hustru som vidne, 

som stewardens tilbagemelding, idet klager henviser til, at stewarden har en subjektiv holdning, 

hvilket måske også kunne være vores opfattelse af klager og hans kones holdning.” 
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MS har ikke ført noget bevis for at ATBM skal betvivle min og min kones underskrevne vidneudsagn 

30.4.2015. 

Vort vidneudsagn må derfor af ABTM tages til følge i sagen, mens MS erkender at vidneudsagnet fra 

stewarden skal annulleres.” 

 

3. MS skriver: ”Klager anfører i sin seneste henvendelse ”Jeg stod her af toget, hvor jeg forsøgte på 

perronen at få kontakt til stewarden, som imidlertid så mig, hvorefter han gik ind i toget. Vores påstand 

er her, at det ikke kan bevises/sandsynliggøres, at vores steward rent faktisk havde set klager, dette op-

fatter vi som en subjektiv konklusion fra klagers side. Ligeledes her er opfattelsen forskellig fra ste-

wards og klagers side.” 

Da MS ikke har argumenteret for en tilbagevisning af vort vidneudsagn – men derimod medgivet at 

annullere stewardens vidneudsag, skal jeg anmode ABTM om tillige at annullere MS formodning om, at 

stewarden ikke så mig på Amagerbro station. 

 

4.MS skriver: 

 

”Summa summarum er fakta, at klager stiger ombord uden gyldig rejsehjemmel, hvilket han selv bekræf-

ter i sin allerførste henvendelse og senere også i efterfølgende henvendelser, hvorfor vi derfor må fast-

holde, at kontrolafgiften er korrekt udstedt, uagtet at klager efterfølgende, da han ser en steward, forsø-

ger at kontakte vedkommende i toget. I en situation hvor der ikke kan//kunne klippes på klippekort, må 

der anskaffes gyldig rejsehjemmel på anden vis, alternativt gøre brug af de gule opkaldspunkter for at få 

hjælp. 

Ankenævnet har i tidligere sager præciseret, at hvis en passager passerer trinbrættet og er trådt om bord, 

kan man med rette antage, at have til hensigt at modtage en transportydelse, hvorfor man betragtes som 

passager, også selv om man af den ene eller anden grund efterfølgende måtte beslutte at forlade metroen 

igen. I den konkrete sag, steg klager om bord på Lergravsparken station (uden gyldig rejsehjemmel) og 

steg igen på Amagerbro station om bord, uden gyldig rejsehjemmel.” 

Nærværende sag er af principiel karakter for alle Metro's passagerer for hvad angår opfyldelsen 

af tydelighedskravet til prisskiltning af tjenesteydelser af følgende grunde: 
4.1 Metro Trafikselskab er omfattet af Markedsføringslovenen, jf. pdf-fil med bilag 01 – 06, som kan 

hentes fra følgende link: 

http://www.percepton.com/Private/Metro-sag/Prisskiltning_tjenesteydelser_tydelighedskrav.pdf 

4.2 I Markedsføringsloven fremgår følgende af § 13, stk. 2: 

”Stk. 1, 1. og 2. pkt finder tilsvarende anvendelse ved erhvervsmæssigt udbud af tjenesteydelser til for-

brugerne fra fast forretningssted samt når tjenesteydelserne udbydes elektronisk til forbrugerne med 

mulighed for bestilling.” 

4.3 Metro Trafikselskab har i modsætning til en række andre trafikselskaber – jf. nedenfor - valgt ikke at 

opsætte ved indgang til transportmidlerne tydelige prisskilte for kontrolafgifter relateret til tjenesteydel-

ser. 

4.4. Metro Trafikselskab manglende opsætning af et prisskilt for kontrolafgiften er i strid med Markeds-

føringsloven §13, stk. 2 – jf. følgende retningslinjer, som er indeholdt i den linkede pdf-fil: 
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4.5 MS skriver: ”Ankenævnet har i tidligere sager præciseret, at hvis en passager passerer trinbrættet og 

er trådt om bord, kan man med rette antage, at have til hensigt at modtage en transportydelse, hvorfor 

man betragtes som passager, også selv om man af den ene eller anden grund efterfølgende måtte beslutte 

at forlade metroen igen. I den konkrete sag, steg klager om bord på Lergravsparken station (uden gyldig 

rejsehjemmel) og steg igen på Amagerbro station om bord, uden gyldig rejsehjemmel.” 

Hertil må jeg anmode Ankenævnet om at tage med i sin vurdering af nærværende sag, at Metro Selskab 

ved sin manglende prisskiltning af kontrolafgiften som redegjort for under pkt. 4.4 ikke har efterlevet 

sin forpligtigelse hertil, hvilket ingen af Metro's passagerer kan være tjent med. 

Konklusion: 
 

•MS har ikke fremlagt nogen dokumentation for, at ABTM skal se bort fra vort vidneudsag af 

30.4.2015, jf. pkt. 2 og pkt. 3. 

•MS har endvidere ikke redegjort for årsagen til, at Metro Selskab ikke har opfyldt tydeligheds-

kravet og opsat prisskilte ved indgangen til Metro togene til retlig gyldighed for opkrævning af 

kontrolafgifter, jf. pkt. 1 og pkt. 4. 

 

 ” 

 

Til dette har Metro Service anført:  
 
Hermed vore kommentarer til klagers seneste bemærkninger i ovenstående sag. 
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Klager har vedhæftet et foto af informationstavlerne på Lergravsparkens station og hævder, at der ikke på 
netop de tavler står information om, at det koster 750 kroner i kontrolafgift, at stige på toget uden gyldig 
billet. Klager tager imidlertid fejl. Herunder er indsat et foto fra Lergravsparken station, den røde ramme 
angiver hvor den omtalte tekst er placeret. Informationsteksten er ens på alle tavler på alle stationer. 
 

 
 
Udover, at det står oplyst på informationstavlerne, at man må forvente at skulle modtage en kontrolafgift 
på 750,- hvis man som voksen er steget ombord uden gyldig rejsehjemmel fremgår det også af De fælles 
Rejseregler, som vi har henvist til i tidligere korrespondance. 
 
Som vi også tidligere har svaret, tillægger vi ikke klager og hustruens vidneudsagn værdi i den konkrete sag, 
da de begge må anses for at være inhabile. 
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På ankenævnets vegne  
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 


