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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer: 2016-0108 
  
Klageren:  XX 
  4000 Roskilde 
 
Indklagede: DSB  
CVRnummer: 25 05 00 53 
 
Klagen vedrører: Manglende mulighed for køb af mobil 10-turskort på Windows Phone-

enheder  
 
Parternes krav:  Klageren ønsker, at DSB udvikler en applikation med en mobilklippe-

kortløsning til Windowstelefoner 
  Indklagede afviser dette 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
  Alice Stærdahl Andersen (2 stemmer) 
   
 
 

 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på et møde den 13. september 2016 truffet følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
DSB kan ikke pålægges at udvikle en løsning, som muliggør køb af 10-turskort til alle mobile en-
heder. 
 
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. 
 
 
 
 
SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: 
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Klageren rejser mellem sit hjem i Roskilde og sin arbejdsplads i Odense 2-3 gange om ugen. Han 
har hidtil som rejsehjemmel på disse rejser anvendt papklippekort. I forbindelse med udfasningen 
af papklippekortet, stopper salget af disse den 15. august 2016, og de vil kun kunne anvendes 
som rejsehjemmel til den 15. januar 2017. DSB anbefaler som erstatning for papklippekortet, at 
passagerer anvender DSB’s 10-turskort i applikationen eller rejsekort. Ved køb af et 10-
tursmobilklippekort gives kunden en rabat på minimum 25%. DSB’s applikation udbydes til iOS og 
Android-enheder. 
 
Da klageren er indehaver af en Windows Phone, kan han ikke benytte sig af DSB’s 10-
tursmobilklippekort, eftersom applikationen ikke er udviklet til denne type enheder. 
 
Klageren anmodede derfor den 28. april 2016 DSB om at udvikle en applikation til Windows Pho-
ne-enheder, da han langt fra var den eneste bruger af denne type mobiltelefon. Yderligere anførte 
han, at han tidligere havde kontaktet DSB med samme opfordring uden at modtage et positivt 
svar. 
 
Den 13. maj 2016 besvarede DSB Kundeservice klagerens henvendelse afkræftende. De henviste 
til, at en applikation til Windows skulle bygges op helt fra bunden, og da markedsandelen for Win-
dows telefoner lå mellem 3 og 5%, ville omkostningerne herved være relativt høje. Yderligere an-
førte de, at deres produktudviklere arbejdede på at lave en løsning, så Windows Phone brugere 
også kan købe billetter via deres telefon samt inden for det næste halve år at udvikle en løsning 
således, at kunder uanset, hvilken telefon de har, via www.DSB.dk vil kunne købe billet i en ny 
tilpasset mobilversion.  
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Det følger af passagerrettighedsforordningens artikel 9 stk. 2, at ”billetter mindst skal distribueres 
via enten a) billetkontorer eller billetautomater, eller b) telefon, internet eller anden almindelig 
informationsteknologi eller ombord på toget.” Herudover følger det af artikel 9 stk. 3, at jernbane-
virksomheder, som udsteder billetter inden for rammerne af kontrakter inden for offentlig tjeneste 
som minimum skal udstede billetter via enten billetkontorer eller billetautomater eller ombord på 
toget. 
 
Ankenævnet finder, at der ikke i artikel 9 kan indfortolkes et krav om, at ens billetter skal være 
tilgængelige på alle platforme inden for det specifikt oplistede (teknologiske) område, men alene 
stilles krav om, at en lignende billet og hermed pris for rejsen må være stillet til rådighed på en af 
de oplistede platforme.  
 
Efter det af parterne oplyste vedrørende klagerens rejsemønster lægger ankenævnet til grund, at 
klageren kan foretage rejsen fra Roskilde til Odense st. efter udfasning af papklippekortene til en 
lignende pris med rejsekort. Det bemærkes dog samtidigt, at rejsekortsystemet først er fuldt im-
plementeret i Fynbus’ område den 15. januar 2017, hvorfor rejsekortet ikke kan anvendes til even-
tuel transport via bus fra Odense st. til klagerens arbejdsplads før denne dato. Papklippekortene 
kan dog anvendes til denne dato. 
 
Det er ankenævnets opfattelse, at DSB dermed opfylder de forpligtelser, som findes i passagerret-
tighedsforordningens artikel 9, stk. 2 og 3, vedrørende distribution og udstedelse af billetter. 
 
Henset til ovenstående samt til, at det trods alt er et fåtal af brugere af smartphones som anven-
der Windows Phones, finder ankenævnet, at der ikke er en pligt for DSB til at udvikle en applikati-
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on, der muliggør køb af 10-turmobilklippekort til denne platform. Ankenævnet bemærker, at DSB 
har oplyst, at det overvejes at udvikle en mulighed for via www.dsb.dk at købe 10-
tursmobilklippekort. 
 
Spørgsmålet om rejsens pris falder uden for ankenævnets kompetence, jf. vedtægterne § 5, stk. 
3, nr. 3), fordi takst- og zonefastsættelsen/billetpriser må anses for omfattet af § 6a i lov om tra-
fikselskaber, hvis tilsyn er underlagt transport- og bygningsministeren. 
 
Ifølge § 6a, stk. 6, må taksterne, som trafikselskabet fastsætter eller indgår aftaler med jernbane-
virksomhederne om, i gennemsnit ikke stige mere end pris- og lønudviklingen.  
 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
 
Fra Passagerrettighedsforordningen for togpassagerer Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007:  
 

”Artikel 9 

Billetter, gennemgående billetter og reservationer 

 

1. Jernbanevirksomhederne og billetudstederne skal, når sådanne forefindes, tilbyde billetter, gennemgåen-
de billetter og reservationer.  

 
2. Med forbehold af stk. 4 skal jernbanevirksomhederne som mindstemål distribuere billetter til passagererne 

gennem et af følgende salgssteder:  
 

a) billetkontorer eller billetautomater  

b) telefon, internet eller anden almindeligt tilgængelig informationsteknologi  
c) om bord på tog.  

 
3. Med forbehold af stk. 4 og 5 skal jernbanevirksomhederne udstede billetter inden for rammerne af kon-

trakter om offentlig tjeneste gennem mindst et af følgende salgssteder:  

 
a) billetkontorer eller billetautomater  

b) om bord på tog.  
 

4. Jernbanevirksomhederne skal tilbyde muligheden for at få billetter til de respektive tjenester om bord på 
toget, medmindre dette begrænses eller nægtes af hensyn til sikkerheden eller politikken for bekæmpelse af 

svig eller obligatorisk togreservation eller af rimelige kommercielle hensyn. 

 
5. Er der intet billetkontor og ingen billetautomat på afgangsstationen, skal passagererne på stationen in-

formeres om:  
a) muligheden for at købe billet pr. telefon, over internettet eller i toget samt procedurerne i denne forbin-

delse  

b) den nærmeste større station eller det nærmeste sted, hvor der findes billetkontor og/eller billetautomat.” 

 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører at:  
han qua sit valg af mobiltelefon ikke har muligheden for at købe et 10-turskort efter den 17. janu-
ar 2017, da DSB ikke udbyder deres applikation DSB til Windows Phone-enheder. Han rejser 2-3 
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gange om ugen mellem sit hjem i Roskilde og sin arbejdsplads i Odense. Turen foretager han med 
tog og med tilsluttende busser i hver ende af togturen. 
 
DSB bør sikre, at der laves et system så alle potentielle passagerer, ham selv inklusiv, kan købe de 
billetter, de måtte ønske, især de billetter, der er rabat på. Man kan ikke kun se på kommercielle 
hensyn, når det drejer sig om udbud af billetter fra DSB, da driften af DSB betales over skatten, de 
har dermed en forpligtelse til at levere den samme service til alle.    
  
 
Indklagede anfører følgende:   
 
”DSB har valgt at tilbyde mængderabat på rejser i flere takstområder ved samtidig køb af 10 rejser 
til den samme rejserute. Billetformen har hidtil være et 10-turs klippekort i pap. Fra den 15. au-
gust 2016 vil det ikke længere være muligt at købe dette produkt. 
 
Udfasningen af klippekort af pap sker som en del af den generelle digitaliseringsudvikling, hvor 
DSB udbyder flere og flere produkter via digitale salgskanaler. De digitale produkter er enklere for 
både kunder og DSB, og efterspørgslen på de digitale salgskanaler er stor. 
 
Som erstatning for DSB’s papklippekort tilbyder DSB mulighed for at købe et lignende produkt i 
DSB’s billet App. DSB har valgt at udvikle denne App til de mest udbredte telefontyper, og Appen 
kan anvendes på telefoner med iOS og Android styresystemer. 
 
DSB har valgt ikke at udvikle Appen til Windows telefoner, da der er forholdsvist få brugere af 
denne type telefoner. DSB har ikke adgang til informationer om de præcise markedsandele for 
Windows telefoner, men har vurderet antallet ud fra en ekstern analyse, der konkluderer, at Win-
dows telefoner på verdensplan er gået tilbage fra at have 2,8 % af det samlede marked i 2014 til 
kun 1,1 % i 2015 og i 2016 alene 0,7 %. Det er DSB’s vurdering, at disse tal også afspejler det 
danske marked. Der vurderes derfor at være et begrænset antal kunder med behov for Appen til 
en Windows telefon. 
 
DSB har på den baggrund vurderet, at det ikke vil være økonomisk forsvarligt at tilbyde Appen til 
Windows telefoner. 
 
Det er ikke alene DSB, der har valgt ikke at udvikle Apps til Windows telefoner. Det er en generel 
og anerkendt problemstilling, at en stor andel af Apps ikke udvikles til Windows telefoner. 
 
Det er DSB’s vurdering, at DSB i henhold til EU ’s Passagerrettighedsforordningen 1371/2007 ikke 
er forpligtiget til at udbyde samtlige billettyper på alle platforme. […]  
 
Klager har oplyst, at han rejser mellem Roskilde og Odense 2 til 3 gange om ugen. Dette svarer til 
ca. 16 – 24 enkeltrejser på en måned. Med dette rejsemønster vil klager kunne opnå tilsvarende 
eller højere mængderabat med et rejsekort. Foretager klager 10-15 rejser i løbet af en måned, vil 
der kunne opnås mængderabat svarende til en billetpris på 174 kr. pr. enkeltrejse. Rejser klager 
16-21 gange i løbet af en måned, er billetprisen 162,40 kroner pr. rejse. Med en højere rejsefre-
kvens vil der kunne opnås yderligere mængderabat.  Til sammenligning koster en rejse fra Roskil-
de til Odense betalt med 10-tur pap klippekort 174 kroner. Det kan derfor være en fordel for kla-
ger at anskaffe sig et rejsekort. 
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På DSB’s hjemmeside er der informationer om ændringer af vilkår for køb af 10-turs klippekort 
samt vejledning omkring muligheden for fremadrettet at opnå mængderabat på rejser.  
 
Følgende kundeinformation findes på DSB’s hjemmeside: 
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Da det er DSB’s vurdering, at DSB i henhold til Passagerrettighedsforordningen ikke er forpligtiget 
til at sælge 10-turs klippekort via alle salgskanaler, og da klager kan opnå samme eller højere ra-
bat på sine rejser med andre produkter, må DSB afvise at imødekomme klagers krav om, at der 
udvikles og udbydes Apps til køb af 10-turs klippekort til alle de mobile styresystemer, der findes 
på det danske marked.” 
 
Hertil anfører klageren, at: 
”Hvis DSB kunne love, at der kommer en mulighed for at købe billet til Windows Phone-enheder 
fra januar 2017, ville problemet være løst. Det er derimod ikke nok, at DSB blot anser det for en 
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muligt, at der kommer en løsning til Windows Phone-enheder. DSB er som offentligt foretagende 
forpligtet til at servicere både profitable og ikke profitable områder. Adgangen til rabatterede pro-
dukter skal være lige for alle. 
 
DSB medregner ikke, i deres priseksempel for rejsen foretaget på rejsekort, prisen for de to busser 
i hver ende af hans tog tur, der hver koster ca. 24 kr. ”     
 
 
På ankenævnets vegne  
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 

 


