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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer: 2015-0116 
 
Klageren:  XX 
  2400 København NV 
   
   
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S  
CVRnummer: 21 26 38 34 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Tabte sit klippekort. Efterfølgende visning af 

klippekort. 
 
Parternes krav:  Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret. 
  Indklagede fastholder kontrolafgiften. 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Alice Stærdahl Andersen (2 stemmer) 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 
 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på et møde den 23. februar 2016 truffet følgende  

 
 

AFGØRELSE: 
 
Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling 
af kontrolafgiften på 750 kr.  
 
Metro Service sender et girokort til klageren.  
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets ved-
tægter § 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 15. februar 2015 med metroen fra Nørreport st. i zone 01 til Forum st. i zone 
01. Ifølge klageren stemplede han sit klippekort på Nørreport st., men tabte det inden påstigning 
på metroen. 
 
Efter metroen havde forladt Nørreport st., var der kontrol af klagerens rejsehjemmel, hvor han kl. 
16:40 blev pålagt en kontrolafgift for manglende rejsehjemmel. 
 
På den elektroniske kontrolafgift noterede stewarden ”intet forevist” som årsag til kontrolafgiftens 
udstedelse. 
 
På den fysiske kontrolafgift som klageren modtog i kontrolsituationen noterede stewarden: ”tabt sit 

klip kort”, som årsag til kontrolafgiftens udstedelse. 
 
Samme dag anmodede klageren Metro Service om annullering af kontrolafgiften og gjorde til 
støtte herfor følgende gældende: 

”Er for nyligt vendt hjem fra Hong Kong. Har min kæreste derfra på besøg, og vi var 
en tur i byen. På vej hjem stemplede jeg mit klippekort to gange på nørreport så vi 
kunne komme hjem. Kontrollør tjekker da vi skal til at stå af på Forum for at skifte til 
bus. Kan ikke finde klippekort og fortæller kontrollør at jeg måske har tabt det. Han 
skriver det på afgiften og siger at jeg skal klage hvis jeg finder det. Køre retur til Nør-
report og finder mit klippekort for foden af rulletrappen.”. 

 
Den 16. februar 2015 fastholdt Metro Service kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningssy-
stemet, hvorefter det er passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldig rejsehjemmel, inden rej-
sen påbegyndes, samt at efterfølgende visning af billetter eller klippekort ikke accepteres, da disse 
kun er gyldige af ihændehaver på billetteringstidspunktet. 
 
Klageren skrev den 1. marts 2015 blandt andet følgende til Metro Service: 
 

”Sagens forløb: 
Klokken er nu omkring 16:30, hvor vi stempler klippekortet på Nørreport St., toget 
ankommer hurtigt og vi stiger ombord. Straks efter afgang fra Nørreport St. går en 
Metro Steward i gang med at tjekke billetter, da jeg leder efter mit klippekort kan jeg 
ikke finde det, og jeg beder Metro Steward om at stå af med mig på Forum St. så jeg 
kan finde klippekortet. Da vi står af kan jeg fortsat ikke finde kortet, og fortæller Me-
tro Steward at jeg må have tabt det på Nørreport St. da jeg kan huske jeg havde det 
i hånden på vej ned af rulletrappen. Jeg vil til at foreslå Metro Steward at vi kan køre 
hurtigt tilbage til Nørreport St. for at se om det ligger på jorden, da jeg kan huske 
præcis hvilken dør jeg benyttede i Metroen. Metro Steward siger dog noget i stil 
med; “Hvis klippekortet er tabt på Nørreport St., så er det nok væk, der er så mange 
mennesker der, men jeg skriver på bøden at du har tabt dit klippekort, så hvis du fin-
der det skal du bare skrive til kundeservice, så er det ok”. 
Med denne beroligelse, acceptere jeg straks bøden, da det jo så afhænger af om jeg 
er heldig at kunne finde mit klippekort på Nørreport St.. afgiften bliver begyndt skre-
vet kl. ca 16:40, hvilket også noteres på afgiften, dog tager det lidt tid at få den fær-
digskrevet, hvorfor vi nok forlader Metro Stewarden mellem 16:41 og 16:43. Herefter 
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tager vi et metro tog tilbage fra Forum St., til Nørreport St., hvor jeg straks ved ud-
gang fra Metrotoget ser mit klippekort for foden af rulletrappen. Jeg samler det glad 
op, og mig og min kæreste begiver os igen ind i metroen mod Forum St.. På Forum 
St. møder vi samme Metro Steward som udskrev afgiften, og jeg viser ham glad mit 
klippekort, han siger straks at han ikke kan gøre noget da afgiften er sendt. Jeg spør-
ger om han kan eftersende en notits om at klippekortet nu er blevet forevist, men 
han er pludselig meget afvisende, og siger bare igen at jeg skal skrive ind til kunde-
service som der står på afgiften. Jeg gør her Metro Stewarden opmærksom på at 
klippekortet jo står stemplet 16:45, altså efter at bøden er skrevet, men at de jo 
skyldes at klippekortmaskinerne altid stempler op til nærmeste kvarter. Metro Ste-
ward siger at han ikke kan gøre noget, og at jeg skal skrive til kundeservice. 
 
I jeres skrivelse referere I til “mit klippekort”, hvorfor jeg antager at I acceptere at 
klippekortet er mit, men bestrider at det er stemplet efter afgift-modtagelsen. Jeg 
finder det ovenfor bevist at klippekortet er stemplet før afgiften, og mener derfor at 
afgiften skal fjernes. 
 
Ydermere lægger jeg til grund herfor følgende: 
Metro Steward siger at “hvis jeg finder klippekortet skriver jeg bare til kundeservice” 
hvilket jeg forstår som at alt løser sig nemt såfremt jeg finder klippekortet og skriver 
ind til kundeservice, Dette er hele grunden til at jeg ikke sender min kæreste alene 
tilbage til Nørreport for at kikke, eller at jeg ikke selv spørger Metro Steward om at 
køre med mig tilbage for at kikke hurtigt. På baggrund af hans udtalelse acceptere 
jeg derimod afgiften, da jeg, såfremt jeg kan finde mit klippekort, nemt kan få den 
eftergivet. Da jeg efterfølgende viser klippekortet til ham, er jeg overrasket over at 
han ikke kan sende en nota sammen med den afsendte bøde. Det kan ikke være rig-
tigt at man jeg finde sit klippekort så hurtigt efter afgiftsskrivelsen, og så samtidig 
blive behandlet som en kriminel uden gyldig rejsehjemmel. 
Vælger Metro Service derimod nu at fastholde afgiften er jeg jo tvunget til at konklu-
dere at man ikke kan stole på Metro Stewards anvisninger. 
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Den 10. marts 2015 fastholdt Metro Service atter kontrolafgiften med henvisning til selvbetjenings-
systemet og at efterfølgende visning af klippekort ikke accepteres. Metro Service anførte også, at 
deres stewards ikke må forholde sig til konkrete situationer, når de billetterer, men at de udeluk-
kende skal forholde sig til, om den enkelte kunde kan fremvise gyldig rejsehjemmel eller ej i kon-
trolsituationen. 
 
Parterne havde derpå en korrespondance om det passerede. 
 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE:  
 
Det fremgår af de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet under punktet ”kontrol af rejsehjem-
mel”, at gyldig rejsehjemmel skal kunne fremvises for kontrolpersonalet under hele rejsen  
 
Klageren kunne i kontrolsituationen ikke forevise gyldig rejsehjemmel, da han ifølge det oplyste, 
havde tabt sit klippekort, inden han steg ombord på metroen. Kontrolafgiften blev derfor pålagt 
med rette. 
 
Uanset at klageren efterfølgende fandt klippekortet og foreviste dette for samme steward, som 
havde pålagt kontrolafgiften, foreviste klageren ikke ved selve kontrollen gyldig rejsehjemmel.  
 
Parterne har givet divergerende oplysninger om, hvad stewarden fortalte klageren i kontrolsituatio-
nen om betydningen af, hvis klageren fandt klippekortet og efterfølgende indsendte dette til Kun-
deservice.  
 
Klagerens efterfølgende indsendelse af et klippekort kan efter rejsereglerne og ankenævnets faste 
praksis ikke føre til et andet resultat, da efterfølgende forevisning af klippekort eller upersonlige 
billetter ikke kan tages i betragtning ved bedømmelsen af, om der ved kontrollen blev forevist gyl-
dig rejsehjemmel. 
 
Da dette er et område med stor mulighed for omgåelse af reglerne, finder ankenævnet, at der ikke 
er grundlag for at fravige reglerne om, at passageren selv bærer ansvaret for korrekt billettering. 
 
Herefter findes der ikke at have foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal frita-
ges for betaling af kontrolafgiften. 
 
RETSGRUNDLAG: 
 
Ifølge § 2, stk. 3, jf. § 3 nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 686 af 27. maj 2015 om lov om jernbaner, 
gælder loven også for metroen. Af § 14 stk. fremgår jernbanevirksomhedernes adgang til at op-
kræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel 
(billetter og kort). Af § 14 stk. 4 fremgår det, at transportministeren fastsætter nærmere regler om 
jernbanevirksomhedens 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. 
 
Fra de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet: 
”2.3 Generelle principper 
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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(…). 

 

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. (…). 
 

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 tidsgyldighed (f.eks. pensionistkort) uden for kortets gyldigheds-

tid, eller hvis andre rejsetidsbegrænsninger ikke overholdes (f.eks. for hvornår cykler må medtages). Kun-
der, 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 (…).”. 

 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren har anført at:  
 
”Min klage går på følgende: 
Jeg bliver løjet til af metrosteward omkring mine muligheder hvis jeg finder mit klippekort efterføl-
gende. Dette har direkte indflydelse på at jeg vælger at modtage afgiften, i stedet for at insistere 
på at tage tilbage til Nørreport St. for at finde mit klippekort. (Havde jeg haft muligheden for at 
tage tilbage, ville klippekortet kunne være fremvist inden for rimelig tid jf. Hvad metroselskabet 
selv vurdere som værende rimeligt i forhold til deres svar). 
Jf. Metroservice udtalelse til Ankenævnet i sag med Journal Nr: 2013-0301, side 3, ? samt at ste-
warden endvidere oplyser, at han i en situation som beskrevet af klageren, hvor en passageren 
finder sin gyldige rejsehjemmel, mens han måtte være i gang med at udstede kontrolafgiften, eller 
hvor den gyldige rejsehjemmel findes lige efter kontrolafgiften er afleveret til passageren/afsendt 
fra PDA’en, ville den pågældende steward have annulleret kontrolafgiften, eller hvis dette af den 
ene eller anden årsag ikke kunne lade sig gøre, som minimum have kommenteret i kontrolafgiftens 
bemærkningsfelt eller kontaktet kundeservice ved arbejdstids ophør.?  
Denne udtalelse går imod hvad metrosteward oplyser mig, hvorfor jeg er af den opfattelse at Me-
trosteward oprindelig aldrig troede på min forklaring om at jeg havde tabt klippekortet, hvorfor 
han snakkede mig efter munden og lovede guld og grønne skove for at slippe af med mig.  
I rejsebestemmelserne fremgår der intetsteds at Metrostewards ikke må forholde sig til konkrete 
situationer, hvorfor det må være at betragte som intern procedure, som vi som brugere af me-
troen ikke kan være bekendte med, derimod er det gængs viden at anvisninger fra Metrostewards 
altid skal følges, hvorfor det jo er naturligt at jeg tror på hvad jeg bliver fortalt af Metrosteward 
omkring min afgift såfrem jeg finder mit klippekort. 
Underskrift givet under falske oplysninger eller tvang er ugyldige, så vidt jeg ved står Metro ikke 
over loven, hvorfor min underskrift ikke kan være gyldig da den er afgivet under urigtige oplysnin-
ger fra Metrosteward. Oplysninger som Metrosteward enten må mene er rigtige (Hvilket må med-
fører at Metroservice må stå inde for deres medarbejderes konkrete vurdering som han vælger at 
give), eller også må Metrosteward have givet oplysningerne, velvidende at de er urigtige.  
Da tabt ejendom ikke skifter ejerskab, må klippekortet også anses for stadig at være mit, selvom 
det er midlertidig bortkommet, da opsamling af fundne genstande er at betragte som simpelt ty-
veri. Da jeg vidste præcis hvor kortet ville være hvis det ikke var blevet fundet og taget, var der 
tale om en sag der hurtigt kunne afklares på 3 min ved at tjekke nørreport, hvilket metrostewards 
løgn fjernede muligheden for. Ydermere foreskriver rejsereglerne at ? Gyldig rejsehjemmel skal 
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kunne vises frem for kontrolpersonalet under hele rejsen, ved udstigning, i metroen indtil metro-
ens område forlades, og i S-tog og lokalbanetog indtil perronen forlades.?. Jeg forlader aldrig me-
troens område førend jeg kan forevise samme metrosteward mit gyldige klippekort, og derved har 
levet op til alle hans anvisninger. Anvisninger som man må antage står på lige fod med, eller går 
over de udgivne i rejsereglerne.  
 
 
Jeg er selvfølgelig forstående for proceduren om at upersonlige billetter ikke kan fremvises efter 
kontrol, og havde metrosteward oplyst om dette, i stedet for at lyve/udvise ”empati” ved videregi-
velse af urigtige oplysninger, måtte jeg jo have accepteret dette. Jeg stoler bare på at metroste-
ward videregiver rigtige oplysninger, og jeg er ikke bekendt med den interne regel om at metro-
stewards ikke må forholde sig til konkrete situationer ved billettering. Jeg kan derfor bare ikke ac-
ceptere at metrosteward vælger at foretage en konkret vurdering, at han giver oplysninger og for-
håbninger, som så viser sig at være grebet ud af den blå luft. At Metrokundeservice så senere syl-
ter sagen og prøver at bortforklare deres stewards opførsel som ”empati” kan jeg ikke godtage. 
Man kan sagtens udvise empati ved at sige at det da var ærgeligt, men at sådan var det nu en 
gang. Mit klare indtryk er at steward siger hvad som helst for at få udskrevet afgiften hurtigt og få 
mig væk, så han kan komme videre i sit arbejde. Metro må stå inde for hvad deres medarbejdere 
vælger at udtale, når han vælger at foretage en konkret vurdering i en sag. 
Metrokundeservice her heller ikke benægtet mit udlæg af sagen, dog kun fejet det af vejen. 
Jeg lægger ydermere vægt på at ankenævnet i behandling af tidligere sager ofte har lagt vægt på 
hvad metrosteward har notere på afgiften, i mit tilfælde ”Tabt sit Klipkort”, hvilket jeg mener klart 
understøtter hvad der skete i situationen, og hvorledes metrosteward bevidst eller ubevidst, har 
misinformeret mig i sådan en grad at det er gået ud over mig og mine muligheder i situationen. 
Slutteligt vil jeg gerne henlede Metro Kundeservices opmærksomhed på deres dobbeltstandarder, 
da de i en situation der også er indbragt for ankenævnet, hvori deres metrosteward havde tabt sin 
legitimation, blot kunne gemme sig bag at det var ”et beklageligt uheld, og at det på en senere 
station kunne bekræftes af en anden steward?” denne situation minder, i mine øjne meget om 
min, med et ”beklageligt uheld” at min klippekort var tabt, men dog muligt at finde på følgende 
station. Desværre mener Metrokundeservice kun at beklagelige uheld kan ske for dem og at dette 
er helt okay, og at alle deres kunder er ude på at snyde, og derfor skal straffes uden situationsfor-
nemmelse. 
 
Under disse særlige omstændigheder mener jeg at burde fritages for kontrol afgift, eller i værste 
fald, at kunne få nedsat afgiften til 125kr, hvilket jeg i desperation over at denne situation trækker 
ud, ville være villig til at betale. 750kr er mange penge at skulle betale som arbejdsløs, oven i de i 
forvejen utrolig høje offentlige transport priser i Danmark (2. højeste i verden, 2014), især når 
man skal betale de 750kr når man har billet! Det er faktisk lidt som at blive røvet to gange for 
samme ting.”. 
 
Indklagede har anført at:  
 
”Metroen, i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet, kører efter et selvbe-
tjeningssystem, hvor det er passageren eget ansvar at sikre sig rejsehjemmel som er gyldig og 
gælder til hele rejsen, ligesom at passageren ved billetkontrol skal kunne fremvise den gyldige rej-
sehjemmel på forlangende, 
 
at det i tilfælde hvor der ikke på forlangende kan forevises gyldig rejsehjemmel, må accepteres, at 
skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør kr. 750,-. Denne grundregel er en forudsæt-
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ning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstadsområ-
det. Ovenstående fremgår også af folderen Metroens rejseregler, som er tilgængelig på www.m.dk 
samt af informationstavlerne, som er opsat på alle stationer, 
 
at klageren blev billetteret den 15. februar 2015 kl. 16:37 på strækningen Nørreport st. – Forum 
st., hvor der blev udstedt en kontrolafgift efter gældende regler, da klageren ikke var i besiddelse 
af gyldig rejsehjemmel, 
 
at klageren i sin henvendelse til Ankenævnet bekræfter, at han ikke var i besiddelse af gyldig rej-
sehjemmel, da han mente at have tabt et klippekort på Nørreport og derfor ville have stewarden til 
at tage med sig retur til Nørreport for at genfinde det tabte kort, en anmodning som stewarden 
desværre ikke kunne imødekomme, da han var i gang med andre opgaver, 
 
at klageren angiveligt selv tog retur til Nørreport st. og dernæst vendte tilbage til Forum st., hvor 
stewarden stadig befandt sig, 
 
at klageren i mellemtiden havde tilvejebragt et klippekort, som han nu fremviste til stewarden, 
 
at følgende står i de fælles Rejseregler: 
 

 

, 
 
at der, eftersom klageren ikke kunne fremvise gyldig rejsehjemmel, blev udstedt en kontrolafgift 
efter følgende regler, 
 
at stewarden med baggrund i samme regler ikke efterfølgende kunne annullere kontrolafgiften, 
men bad klageren – også efter reglerne, om at kontakte kundeservice, 
 
at klageren i sin henvendelse flere steder har skrevet, at stewarden havde løjet for ham, 
 
at de naturligvis beklager, hvis klageren mener sig mødt med løgn, men at de har kontaktet ste-
warden, som sagtens kunne erindre episoden og på det bestemteste benægter, at han skulle have 
talt usandt til klageren, 

file://///shv-dc01/DataESS/ESS-Dokumenter/2014/1901/www.m.dk
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at stewarden har givet følgende forklaring: ”Det er korrekt, at klager vender tilbage efter nogen tid 
med et klippekort, der er stemplet i zone 1, og viser det til stewarden. Stewarden afslår at annul-
lere kontrolafgiften, som er udskrevet i henhold til gældende regler og beder i stedet klager hen-
vende sig til kundeservice. Stewarden forklarer også, at han på intet tidspunkt har lovet klager, at 
kundeservice kunne annullere afgiften, men at klager naturligvis, som alle andre kunder, er vel-
kommen til at kontakte kundeservice og gøre indsigelse.” , 
 
at klageren anførte i sin henvendelse, at der ikke står skrevet nogetsteds, at stewards ikke må for-
holde sig til konkrete situationer og at han derfor mener, at det er en intern regel, som han ikke 
har forudsætning for at kende til, 
 
at Metro Service må afvise denne påstand, da det dels på selve kontrolafgiften står anført at: 
 

 
samt dels i De fælles Rejseregler står: 
 

 
 
at klager hævder i sin henvendelse, at han har afgivet sin underskrift under falske oplysninger og 
tvang, 
 
at det er Metro Services opfattelse, at klager med denne formulering mener, at han ved sin under-
skrift har erklæret sig enig i, at skulle betale en kontrolafgift, 
 
at det i de fælles Rejseregler står, at: 
 

 
 
at det således er dette klager har givet sin underskrift på, og stewarden har afvist, at dette er sket 
under nogen form for tvang, samt 
 
at det er korrekt når klager skriver, at de i deres brev af 16. februar 2015 vurderede tidspunktet 
for stemplingen af klippekortet forkert, men at de også har beklaget formuleringen overfor klager i 
deres brev af 21. april 2015.” 
 
Til dette har klageren anført: 
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”Ved spørgsmål om steward kan tage med til nørreport st for at finde tabt klippekort svarer ste-
ward ikke at han ikke har tid/har andre opgaver, men derimod at ”hvis det er på nørreport er det 
væk” samt ”hvis du finder det skriver du bare ind til kundeservice”.  
 
Omkring stewards ”udtalelser”, Steward har måske ikke velvidende, vildledt mig, primært ved føl-
gende to ting; Skrivelsen på afgiften ”Tabt klippekort”, samt udtalelsen om at ”du kan bare skrive 
til kundeservice”, Steward har på intet tidspunkt sagt noget om at kundeservice så ville vurdere 
sagen, steward har hele tiden affærdiget mig med et ordvalg der lægger op til at alt ”nemt løses” 
ved kontakt til kundeservice.  
 
Steward har desuden løjet da jeg viser ham mit klippekort på Forum st. her spørger jeg ham om 
han så kan sende en skrivelse med min afgift fra hans PDA, til dette siger han igen kun ”du skal 
kontakte kundeservice”. På ankenævnets hjemmeside findes en sag hvori en steward udtaler at de 
har mulighed for at kontakte kundeservice efterfølgende hvis de har en kommentar til en af deres 
udskrevne afgifter. Steward gav klar udtryk for at jeg kunne tage tilbage for at finde mit klippekort 
og så få sagen løst, men undlod på nogen måde at hjælpe da jeg gjorde dette. 

 
 Mht. At stewards ikke må forholde sig til konkrete sager; Der står rigtig nok på afgiften at steward 
ikke må forholde sig til konkrete sager, dog virker det lidt underligt at denne skrivelse først kom-
mer folk i hænderne efter afgiften er udskrevet og udleveret, og hvor der, som sagen her tydeligt 
viser, ikke kan gøres noget som helst ved det. Dette er lidt at sammenligne med at et produkts ga-
ranti og bytte regler først oplyses og står skrevet på bon efter køb.  
 
Underskrift under tvang; Med tvang menes under urigtige oplysninger, nemlig at jeg ved at finde 
mit klippekort på nørreport bare ville skulle skrive til kundeservice for at få sagen ordnet. Såfrem 
underskrift bare bekræfter rigtigheden af oplysningerne, så anser jeg ikke dette punkt for væsent-
ligt længere.  
 
Med henvisning til Stewards håndtering af situationen, primært mangel på ”rimelig tid” til at frem-
bringe klippekortet, under, hvad jeg opfatter som løgn, at sige at jeg ”bare skal skrive til kundeser-
vice hvis jeg finder kortet” mener jeg stadig at skulle fritages fra afgiften. Jeg havde i situationen 
rig mulighed for enten at tage steward med til nørreport, eller at sende min kæreste tilbage efter 
klippekortet, og derved frembringe min gyldige rejsehjemmel indenfor rimelig til (3-4 min). Denne 
mulighed blev jeg frarøvet ved Stewards urigtige oplysninger og håndtering af sagen. 
 
Det bemærkes i øvrigt til sagen at Metroservice konstant har udvist en adfærd der bedst kan be-
skrives som en Goliath mod David mobning. Metroservice har konstant prøvet nemmest muligt at 
affærdige mig, først i Stewards behandling af sagen, hvor der siges en masse flotte ord om ”bare 
skriv til kundeservice” uden at det er sådan det forholder sig, siden i første henvendelse til Metro-
service, hvor svar-brevet udelukkende går på at klippekortet er stemplet senere end afgiften er ud-
skrevet. Metroservice har nedprioriteret at behandle sagen ordentligt, mod tilgengæld at springe 
over hvor gærdet er lavest, en opførsel de tror de kan slippe afsted med fordi de sidder med mag-
ten i denne sag. Skammeligt. 
 Jeg mener ikke at tvivlen skal komme Metroservice til gode når de gang på gang prøver at slippe 
nemt udenom.  
 
Der har været en tidligere sag hos Ankenævnet med en pige som havde tabt sin pung med billet i, 
hvorefter hun fik en afgift. Her blevet afgiften lovet ophævet hvis pigen kunne fremvise sin pung, 
og billet efter at have fået den fra politiets hittegods, dette selvom der var tale om en upersonlig 
billet. I den konkrete sag viste det sig dog at den viste billet var udløbet/manglede zoner, hvorfor 
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afgiften blev fastholdt. Jeg mener at denne sag kan sammenlignes med min, da der er tale om en 
tabt billet, dog lykkes det mig selv at finde den, mod at hente den på hittegodskontoret.  
 
Slutteligt bemærkes at deres indsigelse til sagen kommer efter fristens udløb, hvorfor jeg ikke mener 
denne bør gøre sig gældende i sagens behandling. Dette er blot endnu et eksempel på hvorledes 
Metroservice prioriterer deres arbejde. Kun penge ind i kassen tæller.”. 
 
Hertil har Metro Service svaret: 
”Da vi jo ikke var til stede da omtalte billettering fandt sted, kender vi ikke den nøjagtige ordveks-
ling mellem klager og steward. Som nævnt i vores tidligere svar har vi adspurgt stewarden, som 
dels har berettet sin oplevelse af situationen og dels afviser, at skulle have løjet for klager, se tidli-
gere korrespondance. Vi beklager, hvis klager opfatter det som om stewarden har løjet overfor 
ham. Stewarderne ved fra deres uddannelse, at de ikke kan love kunderne et udfald på en hen-
vendelse ril Metro Kundeservice, hvorfor vi vælger at tro der enten er tale om en misforståelse, el-
ler en uheldig formulering der kan kunnet tolkes forkert. 
  
I sin henvendelse af 14. juli undrer klager sig over, at passagerer først bliver informeret om reg-
lerne for reklamation over en kontrolafgift efter afgiftens udstedelse. Årsagen hertil er, at vi ikke 
kan informere om reglerne for sagsbehandling førend der opstået en sag – dette sker først ved ud-
stedelsen af kontrolafgiften. De generelle regler om køb af rejsehjemmel samt de eventuelle kon-
sekvenser af mangel på samme, står blandt andet at læse på de info-tavler, der er opsat på alle 
stationer. Uagtet klager ville have været bekendt med reglerne for sagsbehandling, ville denne in-
formation ikke have betydet, at klager ville have haft gyldig rejsehjemmel på billetteringstidspunk-
tet. 
  
Vi må understrege, at selvom klager havde fundet et klippekort, og henvendt sig til stewarden ef-
ter 4-5 minutter, så skulle stewarden ikke have annulleret kontrolafgiften; og da klippekortet ikke 
kunne fremvises på forlangende, ville der have været tale om efterfølgende visning af upersonlig 
rejsehjemmel, hvilket ikke ville lede til anden beslutning end at fastholde den udstedte kontrolaf-
gift. 
  
Vi beklager, at vi har overskredet tidsfristen i forbindelse med klagers første henvendelse til Anke-
nævnet, men det sene svar ændrer ikke på sagens fakta, nemlig at klager ikke kunne fremvise 
gyldig rejsehjemmel ved billettering. 
  
Med reference til De fælles Rejseregler, 
  

 
   
- mener vi, at kontrolafgiften er udskrevet på korrekt grundlag og fastholder kravet om betaling af 
750,- kroner.” 
 
På ankenævnets vegne  



   

11 
 

 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


