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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer: 2015-0125 
 
Klageren:  XX 
  England 
 
   
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S  
CVRnummer: 21 26 38 34 
 

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort. Kla-
geren kunne ikke finde en klippemaskine på Forum st.  

 
 
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 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. Beløbet skal klageren betale inden 30 dage jf. ankenævnets vedtæg-
ters § 15. 
 
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, som er bosat i England, skulle den 4. maj 2015 rejse med metroen fra Forum st. til Kon-
gens Nytorv st. Da klageren ankom til Forum st., var denne under renovering, og han kunne ikke 
finde en klippemaskine, hvorfor han steg på metroen uden at stemple. Efter metroen havde forladt 
Nørreport st., var der kontrol af klagens rejsehjemmel, hvor han kl. 19:27 blev pålagt en kontrolaf-
gift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da hans klippekort ikke var stemplet. I en note an-
førte stewarden: ”Kunden siger For st. ingen klippekortmaskiner.” 
 
Klageren anmodede den 8. maj 2015 Metro Service om annullering af kontrolafgiften og anførte til 
støtte herfor, at han i forbindelse med besøg i Danmark havde forsøgt at købe et rejsekort, hvilket 
ikke var muligt, medmindre han mødte personligt op på et billetkontor med pas, da han ikke var 
bosiddende i Danmark. På rejsen den 4. maj medbragte han derfor i stedet et klippekort. Renove-
ringen af Forum st. begrænsede dog adgangsforholdende således, at han uvilkårligt blev ledt ned 
ad rulletrapperne i den ene ende af perronen, hvor det ikke var muligt for ham at se en klippema-
skine. Han konkluderede derfor, at automaterne måtte være blevet fjernet, som han havde læst 
om i forbindelse med overgangen til rejsekort. Yderligere anførte klageren, at han ved kontrollen 
bad stewarden om, at tage med tilbage til Forum st., og her viste det sig, at klippemaskinen stod 
på den øvre afsats samt foran elevatoren på perronen, som oppe på gadeplan var dækket af stil-
lads.      
 
Metro fastholdt den 12. maj 2015 kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningsprincippet, samt 
at Forum st. var udstyret med 6 klippemaskiner, som var fuldt tilgængelige den 4. maj 2015, og at 
4 af dem var placeret på mellemniveau og 2 var placeret på perronniveau. Til slut henviste de til 
de gule opkaldspunkter, med hvilke passageren kan sættes direkte i kontakt med kontrolrummet 
24 timer i døgnet. 
 
 
ANKENVÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Det fremgår af de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet, at det som udgangspunkt er kundens 
ansvar, at billetten eller kortet er korrekt stemplet, og at stempling af billetter og kort skal ske, in-
den kunden stiger ind i tog eller metro. 
 
Dette fremgik også på bagsiden af klippekortet.  
 
Klageren kunne ved kontrollen i metroen den 4. maj 2015 ikke forevise gyldig rejsehjemmel, da 
han ikke havde stemplet sit klippekort inden påstigning på Forum st.  
 
Kontrolafgiften blev hermed pålagt med rette. 
 
Således som sagen foreligger oplyst, finder ankenævnet, at der samlet set var et tilstrækkeligt an-
tal klippemaskiner på mellemniveau, som rulletrappen passerede forbi, og på perronen.  
 
 
På den baggrund finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, 
der gør, at klageren skal fritages for den pålagte kontrolafgift.   
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RETSGRUNDLAG:  
 
Ifølge § 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010 om lov om jernbaner, gæl-
der loven også for metroen. Af § 23 fremgår det, at transportministeren fastsætter regler om jern-
banevirksomhedernes adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der 
ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og kort).  
 
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 

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.  

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. (…) 
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.  
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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.  

(…) 
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:  
 
at Metro Service i deres fastholdelse af kontrolafgiften, ikke har forholdt sig til det af ham frem-
førte, men blot fremkommet med en standartbesvarelse uden forbehold eller formildende omstæn-
digheder,  
 
at Forum st. den pågældende dag var under kraftig ombygning,  
 
at han ikke havde mulighed for at erhverve et rejsekort, da han ikke var bosiddende i Danmark og 
at han havde været i kontakt med Rejsekort Kundeservice og Rejsekort A/S vedrørende dette pro-
blem, 
 
at han ikke har til hensigt at snyde med betalingen af sin rejse, hvilket bekræftes af, at han havde 
alle sine klippekort parat på rejsen, 
 
at stewarden ved kontrollen henviste ham til at anvende en gul automat på vægen som klippekort-
automat, men at denne viste sig at være en nødtelefon, 
 
at han ikke er bosiddende i Danmark, og at han ikke har været dette i 25 år, hvorfor han ikke er 
bekendt med systemet i Danmark, 
 
at en turist i London var blevet mødt med mere konduite og hjælp, 
 
at han til alle tider har udvist en hensigt til at betale for rejsen,  
 
at han har fremlagt billeder, som underbygger hans påstande, 
 
at sagen er langt ude af proportioner, men at han på vegne af alle de turister, som står i samme 
situation har indgivet sagen til behandling i ankenævnet, 
 
at man ikke skal gemme klippekortautomaterne for de turister, som ikke kan få et rejsekort, og 
derfor er nød til at bruge klippekort eller billet, 
 
at det er fejlagtigt når Metro Service påviser præcedens ved at henvise til tidligere afgørelser, da 
han hele vejen igennem forløbet har handlet som en bonus pater familias og dermed påvist, at 
han havde gode hensigter, 
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at man i England ser på hensigten og ikke omgiver sig med løgnagtige til lejligheden fabrikerede 
postulater for at dække over mangelfuld substans, 
 
samt at det ville være lettere for ham at betale kontrolafgiften og dermed ikke forsvare retsbe-
vidstheden, men at nogen skal stå op mod bedrevidende autoriteter, og han ser det som sin pligt 
at forsvare den lille mand mod systemet.   
 
 
Indklagede har anført at:  
 
Metroen i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsregionen kører efter et selvbe-
tjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldig billet eller kort, som 
kan forevises på forlangende,  
  
at det i tilfælde, hvor der ikke på forlangende kan fremvises gyldig rejsehjemmel, må accepteres 
at skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør 750 kr. Denne grundregel er en forud-
sætning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstads-
regionen. Dette fremgår dels af de opsatte informationstavler, der findes på alle metrostationer og 
dels af de fælles rejseregler for DSB, Metro og Movia, som er tilgængelig på Metros hjemmeside 
www.m.dk, 
  
at de kan bekræfte, at der på Forum station har været en, på tidspunktet for klagerens rejse, 
igangværende renovering af det øverste trappeområde, hvilket er dokumenteret med klagers bille-
der,  
  
at renoveringen dog ingen indflydelse har på hverken mellemniveauet eller selve perronen, idet 
afdækningen alene omfatter områder på gadeplan samt den øverste trappenedgang, 
  
at der på datoen for kontrolafgiftens udstedelse stadig var 6 klippekortsautomater på stationen 5 
på mellemniveauet (concourse level) og 1 nede på perronen (lige overfor elevatoren), 
  
at ingen af disse klippekortsautomater er synlige på de billeder, klager har valgt at tage af stati-
onsområderne, 
  
at der på Forum station både på mellemniveauet og på perronen er opsat informationstavler, hvor 
det blandt andet på Trafikinformation fremgår: 
  
  

http://www.m.dk/
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at der endvidere både mellemniveauet og på perronen informationstavlen er Metroinformation, 
hvoraf det fremgår: 
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at deres stewards ikke må forholde sig til enkelt situationer (foretage sagsbehandling). De skal 
alene forholde sig til, hvorvidt der kan forevises gyldig rejsehjemmel. Såfremt der ikke kan det, er 
de instrueret i, uanset årsagen til den manglende gyldige rejsehjemmel, at udstede en kontrolaf-
gift. Al efterfølgende sagsbehandling foregår i kundeservice på baggrund af skriftlig henvendelser 
hertil, 
  
at det ikke er korrekt, at der ikke fra udlandet kan anskaffes et personligt rejsekort, det eneste 
krav i forbindelse med en sådan bestilling er dog, at rejsekortet kan leveres til en adresse i Dan-
mark. Ønsker en turist eller ikke længere herboende at benytte rejsekort, kan et anonymt rejse-
kort erhverves på alle metros stationer, hvor der er opsat automater på disse automater kan det 
anonyme rejsekort ligeledes optankes, 
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at de ikke har mulighed for efterfølgende at vurdere, om der er tale om en bevidst eller ubevidst 
handling, når en passager får udstedt en kontrolafgift, og idet de ønsker at behandle alle passage-
rer ens, forholder de sig derfor alene til det faktum, at det er kundens eget ansvar, inden påstig-
ning i metroen, selv at sikre sig gyldig rejsehjemmel, som kan forevises på forlangende” 
  
 
På ankenævnets vegne 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


