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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer: 2015-0231 
 
Klageren:  XX 
  5700 Svenborg 
 
   
Indklagede: Movia   
CVRnummer: 29 89 65 69 
 

  
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billet.   
 
Parternes krav:  Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret 
  Indklagede fastholder denne 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Alice Stærdahl Andersen (2 stemmer) 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 

 
Ankenævnet har et møde den 23. februar 2016 truffet følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
 
Movia er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr.  
 
Klageren skal betale beløbet til Movia, som sender et girokort til klageren.  
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets da-
gældende vedtægter § 26, stk. 4, 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. 
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SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: 
 
Klageren rejste den 20. marts 2015 med bus fra lægen til sin bopæl i Glostrup. Ved ombordstig-
ning på buslinje 200S foreviste hun en billet gyldig i 2 zoner fra zone 01. Der var ved et tidligere 
stoppested Rødager Allé steget kontrollører på bussen, og da klageren gik ned gennem bussen, 
blev hendes rejsehjemmel kontrolleret.  
 
Da klageren var steget på bussen i zone 32, som er 3 zoner fra zone 01, blev hun klokken 13.59 
pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. 
 
Klageren betalte ikke kontrolafgiften, hvorfor Movia henholdsvis den 16. april og 6. maj 2015 
sendte hende en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kr. 
 
Klagerens kontaktperson anmodede herefter Movia om annullering af kontrolafgiften, da klageren 
ikke mente, at hun havde gjort noget forkert. 
 
Movia fastholdt den 1. juni 2015 kontrolafgiften med henvisning til, at Movias billetsystem fortrins-
vis er baseret på selvbetjening, samt at klageren ved kontrollen i zone 32 den pågældende dag 
ikke kunne fremvise gyldig billet. Yderligere anførte de, at passageren altid kan spørge chaufføren 
til råds eller kontrollere zoneoversigten på stoppestedet, såfremt de rejser et sted, de ikke er 
kendte, samt at displayet i bussen angiver, hvilken zone bussen kører i. 
 
Oversigt over stoppesteder og zoner for linje 200S: 
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Zoneoversigt fra stoppestedet Rødager Allé: 

 
 
Kopi af klagerens billet: 
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ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Indledningsvist bemærker ankenævnet, at Movia under behandlingen af klagesagen har frafaldet 
kravet om betaling af rykkergebyrer på 200 kr.  
 
Klageren kunne ved kontrollen den 20. marts 2015 i buslinje 200S ved stoppestedet Rødager Allé i 
zone 32 ikke fremvise gyldig rejsehjemmel, da hendes billet kun var gældende i 2 zoner fra zone 
01.  
 
Kontrolafgiften blev hermed pålagt med rette. 
 
Det kan ikke føre til at andet resultat, at klageren viste sin billet til chaufføren, da det som ud-
gangspunkt er passagerens ansvar at sikre sig gyldig rejsehjemmel, hvilket kan ske ved direkte fo-
respørgsel til chaufføren om billettens gyldighed. Ifølge de fælles rejseregler for Hovedstadsområ-
det udfører chaufføren ikke systematisk kontrol af den foreviste rejsehjemmel. 
 
Det er som udgangspunkt uden betydning, om bussen havde forladt stoppestedet ved kontrollen, 
idet en passager, som er steget om bord på en bus, anses for at have til hensigt at køre med bus-
sen og dermed må betegnes som passager. 
 
Ankenævnet finder herefter, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, der med-
fører, at klageren skal fritages for den pålagte kontrolafgift.   
 
 
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). 
Trafikvirksomhederne i Hovedstadsområdet har vedtaget fælles rejseregler: 
 
Fra disse: 
 

” 2.3 Generelle principper 
Kunden skal ved modtagelsen af rejsehjemmel sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. 

Kunden skal have gyldig rejsehjemmel til hele rejsen. Det er kundens ansvar at sikre sig dette. Dette gælder 

også ved rejser med bus. Chaufføren udfører ikke systematisk billetkontrol, men kan give vejledning på kun-
dens forespørgsel. 

Rejsehjemmel giver ikke adgang til en bestemt afgang, medmindre dette fremgår af billetten, og der garan-
teres ikke en siddeplads. For visse tog kan DSB opkræve særlige tillæg. Dette vil fremgå af køreplanen for 

det pågældende tog. 

Hvis rejsehjemlens tidsgyldighed udløber under rejsen, gælder den ikke længere end til førstkommende en-
destation. For rejsekort gælder dog særlige regler. 

 
2.3.1 Særligt om billetter og kort 

Det er kundens ansvar, at billetten eller kortet er korrekt stemplet eller udfyldt og gælder for hele rejsen. 

Billetter og kort, der skal stemples, skal stemples inden kunden stiger ind i tog eller metro. I bussen stem-
ples ved indgangen. I Lokalbanens tog kan der købes billet eller stemples ved indgangen. Dette skal ske 

umiddelbart efter påstigning, og inden kunden finder en siddeplads i toget. 
Billetter er gyldige i den periode og på den strækning samt det omstigningsområde eller det antal zoner, 

som er påtrykt billetten. 
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Klippekort er gyldige i den periode, og på den strækning samt det omstigningsområde eller det antal zoner, 
som antallet af afstemplinger giver ret til. 

Billetter og klippekort skal være gyldige til den fjerneste (dyreste) zone, som rejsen går igennem. 

Periodekort er gyldige i den periode, der er påtrykt. Periodekortet skal være gyldigt til alle zoner, der rejses 
igennem. 

Billetter og kort, der lyder på navn, må ikke overdrages til en anden person. Kunden skal stige på, inden bil-
letten eller kortet udløber. Billetten eller kortet kan dog anvendes, hvis den var gyldig på det tidspunkt, hvor 

transportmidlet ifølge køreplanen skulle køre fra stoppestedet eller stationen. Hvis transportmidlet ikke kører 
efter en køreplan, men i intervaller, skal billetten eller kortet være gyldig fra det tidspunkt, hvor kunden står 

på bussen eller toget. Transportmidlet skal forlades ved førstkommende endestation. 

 
2.5 Kontrol af rejsehjemmel  

Gyldig rejsehjemmel skal kunne vises frem for kontrolpersonalet under hele rejsen, ved udstigning, i me-
troen indtil metroens område forlades, og i S-tog og lokalbanetog indtil perronen forlades.  

DSB tilbyder for nogle billettyper køb af Print-Selv billet. Print-Selv billet på papir eller skærm skal sammen 

med det valgte ID vises ved billetkontrol. Hvis billetten vises på skærm, skal skærmen være så stor, at billet-
ten i sin helhed umiddelbart kan aflæses, og billettens stregkode scannes.  

Det er kundens ansvar, at alle oplysninger i mobilprodukter kan vises til kontrolpersonalet, f.eks. ved at der 
kan scrolles eller bladres efter behov eller ved at give telefonen til kontrolpersonalet. Mobilproduktets gyldig-

hed skal kunne verificeres ved at kontrolpersonalet sender en kontrolbesked eller foretager kontrolopring-
ning til det telefonnummer, hvortil mobilproduktet er bestilt.  

Kan gyldig rejsehjemmel ikke fremvises på forlangende, vil en efterfølgende visning ikke blive accepteret, jf. 

dog pkt. 2.6 om rejse uden periodekort.  
Politiet kan medvirke eller tilkaldes under kontrollen, hvis kontrolpersonalet skønner det nødvendigt.  

 
2.6 Kontrolafgift  

Kunder, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herunder korrekt ind-checket rejsekort til deres 

rejse, skal betale en kontrolafgift. Det gælder også, hvis kunden har købt rejsehjemmel via en mobil enhed, 
og denne er løbet tør for strøm eller gået i stykker.  

Som kunde uden gyldig rejsehjemmel betragtes også kunder, der benytter kort med begrænset tidsgyldig-
hed (f.eks. pensionistkort) uden for kortets gyldighedstid, eller hvis andre rejsetidsbegrænsninger ikke over-

holdes (f.eks. for hvornår cykler må medtages). Kunder, der rejser på andres personlige kort eller med en 

anden kundetype, end kunden er berettiget til, rejser også uden gyldig rejsehjemmel. 
Kontrolafgiften udgør 750 kr. for voksne og 375 kr. for børn og hunde. For cykler er afgiften 100 kr. 

Kontrolafgifter til DSB Øresund kan også betales i SEK og udgør da 1.000 SEK (voksne), 450 SEK (børn og 
hunde) og 150 SEK (cykler). 

Kontrolafgiften udgør i ovennævnte tilfælde rejsehjemmel til en uafbrudt rejse til den station på stræknin-
gen, som kunden oplyser, og kun med det selskab der har udstedt afgiften. I busser udgør kontrolafgiften 

rejsehjemmel til bussens endestation. 

Kunder, som ikke har checket rejsekort ind ved skift af transportmiddel, rejser også uden gyldig rejsehjem-
mel. I denne situation udgør kontrolafgiften 50 kr. 

Kunden skal legitimere sig ved kørekort eller andet retsgyldigt dokument med foto og kvittere for modta-
gelse af kontrolafgift, hvoraf fremgår navn, adresse, fødselsdato og underskrift. Der kan foretages opslag i 

CPR-registeret til identifikation eller kontrol af kundens oplysninger. Kunden skal ved sin underskrift be-

kræfte rigtigheden af de angivne oplysninger. 
Selskaberne kan nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. mod samtidig betaling af den ordinære billetpris, hvis 

særlige forhold gør sig gældende.” 

 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren har anført at:  
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hun normalt aldrig kører med bus, men at hun var nødsaget til det, da hun havde lungebetæn-
delse og skulle til lægen. Inden kontrollen havde hun skiftet fra en anden bus til linje 200S, og ved 
påstigningen viste hun chaufføren sin billet, hvorefter han nikkede.  
 
Hun gik herefter ned i bussen, hvor hun mødte to kontrollører, som hun viste sin billet til, hvoref-
ter de udstedte en kontrolafgift til hende for manglende zoner. Hun blev nægtet at købe en gyldig 
billet, selvom bussen stadig holdt stille.   
 
Hun ved godt, at ukendskab til reglerne ikke fritager for straf, men det burde give en mindre straf; 
eksempelvis ved førstegangsforseelser. 
 
 
Indklagede har anført at:  
 
”de frafalder begge rykkergebyrer, 
 
at ifølge Movias rejseregler skal kunden have gyldig kort/billet til hele rejsen fra rejsens begyn-
delse. Man skal selv sikre sig, at ens kort er gyldig og gælder til hele rejsen. Chaufføren skal kun 
tage stikprøvekontrol af kundernes kort, det vil sige enten tjekker han dato, klokkeslet eller zo-
nerne. 
 
Klageren skriver, at hun var på vej hjem. I marts var klagerens bopæl i Glostrup. Fra zone 01 og til 
klagerens bopæl skal man bruge 3 zoner, 
 
Inden påstigning har klageren haft mulighed for at orientere sig på køreplanstavlen om, hvilke zo-
ner bussen kører i, og hvilken zone hun befandt sig i. Kontrollørerne steg på ved Rødager Alle i 
zone 32.  
 
Klageren skriver, at hun blot viste sin billet til chaufføren uden at spørge om billetten var gyldig til 
hendes rejse. Hvis man skal have hjælp til billetkøb skal man spørge chaufføren direkte om hjælp. 
Et nik fra chaufføren er ikke ensbetydende med, at chaufføren har tjekket billetten, da hun kun 
skal tage stikprøvekontrol. 
 
Kontrolafgifter udstedes på baggrund af kort/billetters gyldighed på kontroltidspunktet og ikke ud 
fra, om det er en bevidst eller ubevidst handling. Udstedelse af kontrolafgifter på bussen er såle-
des ikke et spørgsmål om god tro eller ej, men alene et spørgsmål om på kontroltidspunktet at 
kunne forevise gyldig kort/billet. Manglende kendskab til regler fritager ikke for ansvar. 
Når der først er kommet kontrol på bussen, er det for sent at gå op og købe ekstra billet.” 
 
 
På ankenævnets vegne  

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 



   

7 
 

 
 


