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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2013-0248 
 
Klageren:  XX 
  1902 Frederiksberg C 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S 
CVR:  21 26 38 34 
   
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stem-

pling af klippekort.  
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing  
  Lise Bjørg Pedersen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 22. december 2012. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 3. september 2013. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren skulle den 3. maj 2012 rejse med metroen fra Lufthavnen. 
Ifølge klagerens oplysninger havde han forgæves forsøgt at stemple sit klippekort på Lufthavnen 
station i samtlige klippemaskiner, hvorefter han steg om bord. 
 
Kl. 09:37 var der kontrol af klagerens rejsehjemmel, og idet han ikke havde stemplet, blev han 
pålagt en kontrolafgift på 750 kr. 
 
Den 15. maj 2012 anmodede klageren om annullering af kontrolafgiften og gjorde ovenstående 
gældende. 
 
Metro Service fastholdt kontrolafgiften den 30. juli 2012 med henvisning til selvbetjeningsprincip-
pet og til de gule kontaktpunkter, som passageren ved tvivl kan henvende sig til. 
 
Den 29. november 2012 fremsendte Metro Service Betalingspåmindelse 1 med et rykkergebyr på 
100 kr. Den 18. december 2012 fremsendte Metro Service Betalingspåmindelse 2. 
 
Den 22. december 2012 kontaktede klageren igen Metro Service efter at have modtaget de to be-
talingspåmindelser og oplyste, at han ikke havde modtaget nogen endelig afgørelse. 
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Metro Service sendte derpå afgørelsen af 30. juli 2012 til klageren den 17. juni 2013 og slettede 
de 2 betalingspåmindelser. 
 
Den 21. august 2013 fremsendte Metro Service en ny Betalingspåmindelse 1. Denne blev dog re-
turneret den 26. august 2013, idet klageren havde fået ny adresse. 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at havde havde betalt for et klippekort, som han havde i en plastiklomme hele vejen frem og tilba-
ge til New York.  Da han kom tilbage til Københavns Lufthavn og skulle med metroen, virkede 
stempelautomaterne på stationen ikke. Han prøvede gentagne gange i alle automater og måtte til 
sidst indse, at de ikke virkede. Da han ikke havde penge på sig, ville han forklare situationen til 
metrostewarden i metroen. Denne valgte dog at reagere stort set uden ord og meget lidt imøde-
kommende og behjælpelig, 
 
at metrostewarden udskrev kontrolafgiften uden at forklare yderligere og gik derefter, 
 
at han udmærket forstår, at det er hans eget ansvar at få stemplet klippekort og at have gyldig 
billet, 
 
at når nu han havde sørget for at købe et klippekort, og det ikke var muligt at benytte det, føler 
han sig trådt på, 
 
at han vel ikke skal betale dobbelt for metros tekniske problemer?  
 
at han har modtaget en betalingspåmindelse, hvori Metro Service forklarer, at når en automat ikke 
virker, skal han prøve de andre, hvilket han selvfølgelig også gjorde, 
 
at han så ovenikøbet bliver mødt af en metrosteward, der ikke engang kan/vil forklare, hvad han 
burde gøre i sådan en situation, virker for ham håbløst, samt 
 
at han på det grundlag vil klage over både metropersonalet og de uduelige klippemaskiner. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at Metroen kører – i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet – efter et 
selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sikre sig gyldig rejsehjemmel 
inden påstigning. Dette fremgår dels af Metroens rejseregler - hvor der under afsnittet Billetkon-
trol og misbrug (side 4) blandt andet står: 
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og dels fremgår dette også af de fælles rejseregler - hvor der blandt andet står: 
 

. 
 
Ovenstående pjecer er begge tilgængelige på www.m.dk  
 
at i tilfælde hvor der ikke på forlangende kan fremvises gyldig rejsehjemmel, må det således ac-
cepteres, at skulle betale en kontrolafgift. Denne grundregel er en forudsætning for det selvbetje-
ningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstadsområdet. 
 
at ud fra klagerens oplysninger om, at være kommet hjem fra New York, må det antages, at kla-
geren har forsøgt at klippe sit klippekort på Lufthavnen station. På baggrund heraf har sagen væ-
ret til udtalelse hos den tekniske afdeling, som oplyser, at de ikke har registeret nogen fejlramte 
klippekortsmaskiner den pågældende dag, 
 
at måtte det være umuligt at få sit klippekort stemplet, er der på alle stationer opsat mindst en 
billetautomat – konkret er der på Lufthavnen station opsat 4 billetautomater. På selve billetauto-
maten et opkaldspunkt, som kan anvendes, måtte passageren have problemer med eller eventuelt 
spørgsmål til sit køb af billet eller klippekort, 
 
at endvidere er det muligt at anskaffe sig billet via mobil – på alle stationer er opsat vejledning i, 
hvordan dette gøres, 
 

http://www.m.dk/


   

    
4 

 

at hertil kommer, at der på alle stationer findes gule opkaldspunkter. Disse opkaldspunkter sætter 
passageren i kontakt med en operatør i kontrolrummet. Disse opkaldspunkterne er bemandet 24 
timer i døgnet. Opkaldspunkterne kan benyttes, hvis passagererne måtte have spørgsmål, der re-
laterer sig til brug af metroen, herunder også spørgsmål om køb af billetter, nødvendige antal zo-
ner, afgangstider etc., eller hvis der opstår problemer, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at få en 
steward sendt til assistance, 
 
at det afslutningsvis skal bemærkes, at der på Lufthavnens station altid er bemandet med en ste-
ward, grundet de mange turister. Denne steward vil altid kunne kontaktes og assistere, såfremt 
der måtte være problemer eller spørgsmål, samt 
 
at klageren dermed har haft rig mulighed for at anskaffe sig gyldig rejsehjemmel, enten ved at 
anskaffe anden form for billet eller ved at få hjælp til at få sit klippekort stemplet. 
 
BiLAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
Retsgrundlaget:  
Ifølge § 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 969 af 08. oktober 2009 om lov om jernbaner, gælder 
loven også for metroen. Af § 23 fremgår det, at transportministeren fastsætter regler om jernba-
nevirksomhedernes 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.  
 
Det fremgår af Metroens rejseregler (forretningsbetingelser), at passagerer skal have gyldig billet,  
gyldigt stemplet klippekort eller gyldigt månedskort fra rejsen begynder. Billet eller kort skal opbe-
vares under hele rejsen og indtil Metroens område forlades. Billetter og kort skal fremvises til Me-
tro Stewarden på forlangende. Billetkontrol kan ske både under rejsen, ved udstigning og på Me-
trostationen efter afsluttet rejse. Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort under rejsen, i 
forbindelse med udstigning eller på Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, udste-
des en kontrolafgift. Afgiften er et girokort, som kan betales via bank eller på posthus. Kontrolaf-
giften er samtidigt billet til vidererejse til den Metrostation, passageren oplyser som bestemmel-
sesstationen. Kontrolafgiften er 750 kr. for voksne. 
 
Det følger af bekendtgørelse om lov om renter ved forsinket betaling § 9 b, at for rykkerskrivelser  
vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er frem-
sendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 3,  
for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne, såfremt dette er  
sket med rimelig grund (inkassogebyr). Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr.  
inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. 
 
Den konkrete sag:  
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Det fremgår af Metroens forretningsbetingelser, at passageren selv skal sikre sig gyldig billet inden 
påstigning på metroen.  
 
Ankenævnet lægger til grund, at klageren steg på metroen, selv om han vidste, at han ikke havde 
gyldig rejsehjemmel, idet han ifølge det oplyste ikke havde kunnet stemple sit klippekort. Klageren 
kunne ikke forevise gyldig rejsehjemmel ved kontrollen, og kontrolafgiften blev derfor pålagt med 
rette.  
 
Ifølge oplysningerne fra Metro Service er der ikke registeret fejl på klippemaskinerne på Lufthav-
nens metrostation på det omhandlede tidspunkt. 
 
Det må herefter lægges til grund, at den manglende stempling skyldtes forhold ved klagerens klip-
pekort, og da klageren kunne have billetteret på anden vis enten ved at købe billet i automaten, i 
det bemandede billetsalg i lufthavnen eller via sin mobiltelefon, findes der ikke at foreligge sådan-
ne særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for den pålagte kontrolafgift. 
 
Det bemærkes, at pligten til at betale kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren har forsøgt 
at unddrage sig betaling. Dette er et område med stor mulighed for omgåelse af reglerne om 
stempling af klippekort, hvorfor ankenævnet ikke finder, at der er grundlag for at fravige reglerne 
om, at passageren selv bærer ansvaret for korrekt billettering. 
 
Hvis det er korrekt, som klageren har oplyst, at stewarden ikke begrundede, hvorfor stewarden 
pålagde klageren en kontrolafgift, bør Metro Service indskærpe over for sit kontrolpersonale, at 
passageren skal have en begrundelse for udstedelsen, hvilket også fremgår af Metro Services egne 
oplysninger på kontrolafgiften.  
 
Da klageren ikke overholdt klage- eller betalingsfristen, var Metro Service i medfør af lov om renter 
ved forsinket betaling berettiget til at sende klageren en betalingspåmindelse.  
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling 
af kontrolafgiften på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr i alt 850 kr. Beløbet skal betales inden 30 da-
ge jf. ankenævnets vedtægters § 15. 
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. § 26, stk. 4, mod-
sætningsvist.  
 
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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På ankenævnets vegne, den 27. januar 2014 
 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


