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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2016-0058 
  
Klageren:  XX 
  8000 Århus C 
 
Indklagede: Midttrafik  
CVRnummer: 29 94 31 76 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Ifølge klageren 

stemplede han, da han steg på bussen. 
 
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 et møde den 7. november 2016 truffet følgende: 

 
AFGØRELSE 

 
Midttrafik er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr.  
 
Klageren skal betale beløbet til Midttrafik, som sender et girokort til klageren.  
 
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: 
 
Klageren rejste den 22. januar 2016 med Aarhus bybus linje 4A. I denne bus er klippemaskinen 
placeret ved midterdørene, hvor også udstigning finder sted. 
 
Klageren har oplyst, at han steg på bussen ved stoppestedet Lollandsgade, som er et stop før Klo-
stertorvet, hvor han skulle skifte til en anden buslinje i retning mod Trøjborg. Ifølge bussens GPS 
ankom bussen til Lollandsgade stoppested kl. 09:39:59 og afgik derfra kl. 09:40:45. Bussen ankom 
til Klostertorvet stoppested kl. 09:42:00. 
 
Da han steg af bussen ved Klostertorvet, var der kontrol af hans rejsehjemmel, og han blev kl. 
9:53 pålagt en kontrolafgift på 750 kr.  
 
Billetkontrolløren har på kontrolblanketten afkrydset felterne: ”INGEN BILLET” og ”INGEN ID”. 
Som årsag til kontrolafgiftens udstedelse har kontrolløren bag på kontrolblanketten anført:  
 

”Han klippede, da han gik ud af bussen”. 
 
Klageren henvendte sig den 10. februar 2016 til Midttrafik og anmodede om annullering af kon-
trolafgiften. Han anførte følgende: 
 
 ” … 

 

 
 
… ” 
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Midttrafik fastholdt kontrolafgiften med følgende begrundelse: 
 

” … 

 ” 
 
Oversigt over stoppesteder for buslinje 4A: 
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Udsnit af oversigt fra bussens GPS: 
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Uddrag fra Midttrafiks interne vejledning til buschauffører og billetkontrollører: 

  
 

 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Det følger af Midttrafiks rejsebestemmelser, at der er selvbillettering i Aarhus bybusser. Passagerer 
skal ved påstigning i bussen uden unødigt ophold købe billet, stemple klippekort eller checke ind 
med rejsekort. 
 
Klageren har gjort gældende, at han stemplede klippekortet ved indstigningen, men beholdt kortet 
i hånden, da han skulle omstige til en anden bus ved næste stoppested. Videre har klageren op-
lyst, at den ene kontrollør stod ved fordøren og ikke kan have set, om han klippede kortet.  
 
Midttrafik har gjort gældende, at klageren først stemplede sit klippekort, da han var på vej ud af 
bussen, og har fremlagt en udtalelse fra kontrolløren, som udførte billetkontrollen. Ifølge udtalel-
sen så begge kontrollører, at klageren først klippede sit kort, da han steg af bussen, og da de kon-
fronterede ham med det, erkendte han men mente ikke, at det berettigede dem til at udstede en 
afgift. 
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Videre har Midttrafik oplyst, at der ved stoppestedet Klostertorvet kun afgår bybusser, som har 
selvbetjening, og hvor passageren således ikke skal forevise rejsehjemmel ved indstigning. 
 
Endelig har Midttrafik oplyst, at når der er to kontrollører i en bus med tre døre, som i den pågæl-
dende bus, holder chaufføren fordøren lukket, så kontrollørerne kan stige ind ad de to andre døre. 
 
Efter kontrollørernes samstemmende forklaringer finder ankenævnet, at klageren ikke kan have 
overholdt Midttrafiks rejsebestemmelser om straksbillettering. Det bemærkes herved, at klagerens 
stempling, som således ikke skete straks efter indstigning, i relation til rejsebestemmelserne må 
betragtes som omgåelse af kravet om at kunne forevise gyldig kort/billet til kontrolløren. 
 
Da der ikke i sagen er oplyst særlige omstændigheder, som gør, at Midttrafik skal bære risikoen 
for klagerens manglende straksbillettering, blev kontrolafgiften pålagt med rette.  
 
Ankenævnet bemærker, at dette er et område med oplagt mulighed for omgåelse af reglerne om 
gyldig rejsehjemmel, fordi chaufføren ikke foretager kontrol af kort/billetter ved indstigning. 
 
For så vidt angår spørgsmålet, om der blev begået et fysisk overgreb på klageren, må dette afgø-
res ved klagerens eventuelle indgivelse af politianmeldelse. 
 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
Det følger af lov om trafikselskaber § 29, stk. 1, at trafikselskabet kan fastsætte kontrolafgift og 
ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet eller kort). 
 
Af Midttrafiks rejseregler fremgår: 
 

”Billetkontrol 
 

Aarhus bybusser 

Billetkontrollen i bybusserne i Aarhus udføres af Securitas. Alle kontrollører er forsynet med et særligt legiti-

mationskort. 

Det er dit ansvar at have købt den rigtige billet. Hvis du ikke kan fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort 

ved en billetkontrol, skal du sammen med kontrolløren udfylde en kontrolblanket, som kontrolløren giver til 

Midttrafik. Du får en genpart med de vigtigste oplysninger. Du har pligt til at opgive navn og adresse samt 

fremvise gyldig legitimation. Billetkontrol kan både foregå i bussen under kørslen og uden for bussen i for-

bindelse med udstigning. 

 

Midttrafiks administration behandler hurtigst muligt de oplysninger, kontrolløren har givet. Hvis vi vurderer, 

at der er grundlag for en kontrolafgift, modtager du en kontrolafgift på 750 kr. Du har mulighed for at klage 

til Midttrafik over kontrolafgiften inden betalingsfristen. 
… 
 

Billettering 

 

Du skal købe eller kunne fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort, når du stiger på bussen eller toget. 

Det er dit eget ansvar at have købt den rigtige billet. 
Hvis du opdager, at maskinstemplingen er forkert, skal du straks meddele det til chaufføren. 
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Billettering i Aarhus bybusser 
Der er selvbillettering i Aarhus bybusser. Det vil sige, at du ikke køber din billet ved chaufføren, men at du 

selv køber billetten via billetautomaterne i bussen. 

Du er derfor selv ansvarlig for at have den rigtige kontantbillet, at have klippet klippekortet korrekt, have et 

gyldigt periodekort mv. 

Sørg for at have dit kort/betalingsmiddel let tilgængeligt inden påstigning. Ved påstigning i bussen, og før du 

sætter dig, skal du uden unødigt ophold købe billet, stemple dit klippekort eller tjekke ind med rejsekort. 

I Aarhus bybusser er der fri ind- og udstigning af alle døre. Der er skiltning uden på bussen, der viser, hvor 

billetteringsudstyret befinder sig. 

Hvis du konstaterer, at det ikke er muligt at købe billet via billetautomaten, kan det være en periodisk fejl. 

Køb din billet så snart automaten virker igen. 

… 

 

Gyldigt stempel 
 
Billetter og klippekort er kun gyldige, hvis de er maskinstemplede forud for rejsens start. Du skal selv sikre, 

at stemplingen er korrekt. Hvis maskinstemplingen på dit klippekort ikke er korrekt, skal du straks henvende 

dig personligt til chaufføren. (Husk at bruge de sidste klip på dit pap-klippekort inden 15. januar 2017).” 
 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører at:  
 
”Jeg skal hermed anke afgørelsen fra Midttrafik som er medsendt. Jeg skal fremføre, at jeg klippede mit 
kort da jeg steg ind i bussen sammen med min kæreste kun et stoppested før, jeg skulle af på Klostertorv. 
Vi satte os derfor ikke ned og jeg havde stadig mit afstemplede klippekort i højre hånd, da vi steg ud for at 
skifte til en anden bus. Kontrolløren har således ganske rigtigt set mit kort i nærheden af klippeautomaten, 
som jo er placeret i højre side ved udgangsdøren. Kontrolløren har i sin udtalelse skaffet sig et ekstra vidne, 
nemlig fra den anden kontrollør. Det er svært at se, hvordan denne kontrollør både kan stå ved bussens 
forende for at gå ind ad fordøren og samtidig være vidne til, hvad jeg foretager mig ved midterdøren, når 
jeg går ud. Kontrollørerne vælger som bekendt altid at gå ind ad forskellige døre, for at opfange syndere. At 
de lige i dette tilfælde skulle have afveget deres tjenestepålæg står svært til troende. Vidneudsagnet er for 
så vidt utroværdigt og synes at være konstrueret. For at sige det pænt. Der var kun en kontrollør ved døren, 
da jeg stod ud. Tilbage står spørgsmålet: var mit stemplede kort nede i automaten på Klostertorv eller blot i 
min hånd i nærheden af automaten, da jeg steg ud sammen med min kæreste. Hun er mit vidne, som i øv-
rigt ubetvivlet af kontrollørerne havde gyldig rejsehjemmel. Jeg mener, at den berettigede tvivl må komme 
mig til gode.” 

 
Indklagede anfører at:   
 
”Midttrafik fastholder kontrolafgift[en] der blev udstedt til klageren den 22/1 2016 da billetkontrolløren så, 
at klageren først stemplede sit klippekort da han var på vej ud af bussen hvorved han ikke overholdte Midt-
trafiks gældende rejsebestemmelse vedrørende straks-billettering.  
 
Klageren klagede via mail til Midttrafik over kontrolafgiften og af klagen fremgik det, at han og hans kære-
ste var stået på linie 4A fra et stoppested mellem Vesterbro Torv og Klostertorvet hvor han kort efter ind-
stigning i bussen stemplede sit klippekort. Ved Klostertovet ville klageren skifter til en anden bus mod Trøj-
borg. Klageren skriver, at han blev stående i nærheden af udgangsdøren og at han på vej ud af bussen blev 
stoppet af en billetkontrollør der hævdede, at hun havde set, at klageren stemplede sit klippekort på vej ud 
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af bussen. Klageren forklarede, at han skulle videre med en anden bus hvorfor han holdt klippekortet i hån-
den. Billetkontrolløren fastholdte hvad hun havde set,  og da klageren flere gange forsøgte at komme væk 
og nægtede at  samarbejde idet han ikke ville oplyse navn og adresse blev Østjyllands Politi tilkaldt. 
 
Midttrafik skrev i sin afgørelse til klageren, at kontrolafgiften ikke kunne ændres da han ikke havde over-
holdt rejsebestemmelsen vedrørende straks-billettering samt at der i forbindelse med sagsbehandlingen 
var indhentet en udtalelse fra billetkontrollørerne. 
 
Billetkontrollen i bybusserne i Aarhus udføres af Securitas og som tidligere nævnt blev der i forbindelse 
med sagsbehandlingen indhentet en udtalelse fra Securitas: 
 
”[XX] står af ved Klostertorv. Han klipper i det han står af bussen. Min makker og jeg ser det begge to, da vi 
konfronterer ham med det erkender han, men mener ikke at det berettiger os til at, til at udstede en afgift. Vi 
forklare ham om reglerne og at han skal klippe når han står på bussen.  
Han prøver flere gange at komme væk og derfor tager min makker fat i ham og spørger efter hans fødsels-
dato og navn, hvilken han nægter at give. Politiet bliver tilkaldt og vi får hans oplysninger af dem. 
 
…” 
 
Klageren skriver i sin klage til Ankenævnet, at billetkontrolløren har skaffet sig et ekstra vidne.  
 
Billetkontrollørerne går som minimum altid sammen to og to  Klageren kørte med vogn 656 på linie 4A den 
22/1 2016 og denne bus har 3 sæt dobbeltdøre der alle er af glas og i henhold til skreven instruks til chauf-
føren skal den forreste dør ikke åbnes når der kun er to billetkontrollører hvorfor der ikke har været en 
billetkontrollør ved fordøren.  
 
Fordøren åbnes kun i de tilfælde hvor der er tre billetkontrollører,  og hvor der kun er to billetkontrollører, 
og hvor fordøren ikke åbnes, er der altid en af billetkontrollørerne der er ved den midterste dør og den 
anden billetkontrollør ved den bagerste dør. Billetkontrollørerne kan derfor ikke selv vælge.  
 
Ligeledes gør Midttrafik opmærksom på at stempelautomaten er placeret på midterperronen til 

højre for midterdøren. Stempelautomatens højdeplacering gør, at passageren skal løfte armen 

for at stemple sit klippekort.  

 
Bussens Gps viser, at bussen ankom til stoppestedet Klostertorvet kl:09:42. Midttrafik er ufor-

stående overfor hvorfor klageren stadig havde sit klippekort i hånden eftersom han siger, at 

han havde stemplet da han stod på bussen og skulle skifte til en anden bus på stoppestedet 

Klostertorvet. Fra stoppestedet Klostertorvet kører der kun bybusser hvor der er selvbillette-

ring og et klip har en gyldighed på 2 timer. ” 

 
På ankenævnets vegne  
 

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 


