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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer: 2015-0070 
 
Klageren:  XX 
  4652 Hårlev 
 
   
Indklagede: DSB S-tog A/S  
CVRnummer: 25 05 00 53 
 

  
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på pensionistkort i spærretiden.

  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Stefan Krehbiel (2 stemmer) 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 27. december 2014 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 16. marts 2015 
 
Sagens omstændigheder:  
Klageren, som er indehaver af et pensionistkort, hvortil der knytter sig den begrænsning, at kortet 
ikke kan anvendes i S-tog på hverdage mellem kl. 15-17, rejste den 15. december 2014 med S-
toget fra Køge st. til Københavns Hovedbanegård. Som rejsehjemmel medbragte han sit pensio-
nistkort gældende i alle zoner i Hovedstadsområdet. 
 
Efter S-toget havde forladt Solrød strand st., var der klokken 16.06 kontrol af klagerens rejse-
hjemmel, hvor han blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da hans 
pensionistkort ikke var gyldigt til rejsen på dette tidspunkt.     
 
Klageren anmodede den 27. december 2014 DSB Kundecenter om annullering af kontrolafgiften 
med henvisning til, at han dog var bekendt med spærretiderne, men at han var plaget af distrakti-
on grundet hans høje alder, samt at han var opslugt af studier på det Kongelige Bibliotek og Rigs-
arkivet. Yderligere anførte han, at kontrolafgiften ville være økonomisk meget byrdefuld for ham, 
da han var folkepensionist. 
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DSB Kundeservice fastholdt den 28. januar 2015 kontrolafgiften med henvisning til selvbetjenings-
princippet, samt at passagerer uden gyldig billet altid vil modtage en kontrolafgift i toget, og at 
klageren ikke havde forevist gyldig rejsehjemmel ved kontrollen. 
Klageren anmodede den 5. februar 2015 DSB Kundeservice om at revurdere fastholdelsen af kon-
trolafgiften, idet skrivelsen af 28. januar 2015 havde karakter af en standardskrivelse. 
 
DSB Kundeservice fastholdt atter den 4. marts 2015 kontrolafgiften og anførte, at klageren havde 
oplyst, at han ikke var bekendt med spærretiderne, hvilket de var uforstående overfor, da han 
tidligere var blevet gjort opmærksom på dette i forbindelse med en kontrolafgift, som var blevet 
reduceret til 125 kr. og billettens pris.       
 
Formuleringen på kontrolafgiften vedrørende nedsættelse: 
 
”Finder du, at den kontrolafgift, du lige har fået, ikke er rimelig, kan du henvende dig til DSB inden 
14 dage, så vurderer vi sagen. DSB kan frafalde afgiften eller reducere den til kr. 125, mod 
samtidig betaling af billet til rejsen, hvis der er særlige grunde til din manglende billet.” 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende, 
 
at han tidligere er blevet pålagt en kontrolafgift fordi han ikke havde overholdt spærretiderne, og 
at han dengang fik nedskrevet kontrolafgiften til 275 kr. i alt, 
 
at når en pensionist med pensionistkort bryder kortets spærretid sker dette sjældent i berigelsestil-
fælde, 
 
at DSB burde indføre en ordning til glemt spærretid ligesom de har indført en ordning til glemt 
kort, 
 
at DSB Kundeservice producerer klageafslag på samlebånd, 
 
at DSB Kundeservice lader til selv at være i tvivl om fastholdelsen af afslaget ved at anføre i fast-
holdelsen, at klageren burde være bekendt med reglerne for spærretid på pensionistkort, da de 
tidligere har oplyst ham om dette,  
 
at han dagligt møder kontrollører på sin pendlertur fra Køge til København, men at de ikke ellers 
siden 15. december 2014 har taget ham i at rejse mod reglerne, 
 
at det niveau som kontrolafgifternes størrelse er nået op på, slår bunden ud af en folkepensionists 
økonomi i flere måneder, 
 
at DSB udviser en slingrekurs ved anvendelsen af deres egne opstillede regler for kontrolafgifter, 
 
at DSB på den fysiske kontrolafgift som klageren modtog ved kontrollen, åbnes der op for en ned-
sættelse eller nedsættelse ved formuleringen ”kan frafalde afgiften eller reducere den til 125 kr…, 
hvis der er særlige grunde til din manglende billet”, hvilket forsømmes ved DSB Kundeservices 
behandling af hans klage, 
 



   

3 
 

at han ved en kontrol den 17. marts 2014 ligeledes fik en kontrolafgift for at rejse i spærretiden, 
men at sagsbehandleren i DSB Kundeservice ved denne lejlighed godt kunne se, at der var tale om 
en fejltagelse, hvorfor han fik nedsat kontrolafgiften, 
 
at han ved klagen over kontrolafgiften, pålagt den 15. december 2014, fik en afgørelse, som ikke 
tog stilling til reglen vedrørende frafald eller nedsættelse af kontrolafgiften, og at det i øvrigt for 
klageren fremstod som om sagsbehandleren ikke kendte til reglen, 
 
at han den 30. december 2014 derfor anmodede DSB Kundeservice om at revurdere afgørelsen i 
sagen, men igen ikke får en afgørelse, der ikke forholder sig til det af ham anførte og tillige bygger 
svaret på en fejllæsning af hans oprindelige klage, vedrørende hans kendskab til spærretiden for 
pensionistkortet,  
 
at DSB’s indtægt i kontrolsituationen, allerede uden at pålægge ham en kontrolafgift, var sikret, da 
han havde betalt for et 3 måneders pensionistkort,  
 
at hans forseelse den pågældende dag ikke var forsætlig, men skyldtes distraktion, hvilket bestyr-
kes af, at der ingen rationel begrundelse er for, hvorfor han som pensionist skulle rejse i spærreti-
den mellem 15-17.  
 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte gjort gældende, 
 
at pensionistkortet ikke kan anvendes som rejsehjemmel i DSB’s tog i tidsrummet 7-9 og 15-17, 
hvorfor klageren derfor ikke havde gyldig rejsehjemmel. DSB havde dermed et berettiget grundlag 
for at udstede en kontrolafgift til klageren, 
 
at det er DSB’s opfattelse, at der på DSB’s hjemmeside er tydelig vejledning omkring de begræns-
ning, der er for brug af pensionistkortet til Hovedstadsområdet: 
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at der på klagerens pensionistkort ligeledes er gjort opmærksom på, at kortet er omfattet af 
”spærretid”, 

 
at klageren i henvendelsen til DSB Kundeservice, hargjort opmærksom på at han var bekendt med 
”spærretiden”, at forseelsen ikke var uforvarende, men blandt andet skyldes et øjebliks distraktion. 
DSB har dog afvist at annullere eller reducere kontrolafgiften på dette grundlag. DSB udsteder 
kontrolafgifter med et præventivt formål for at sikre billetindtægter. Krav om betaling af en kon-
trolafgift er ikke betinget af, hvorvidt forseelsen er sket med fortsæt eller ej, 
 
at DSB også har måtte afvise at tilbyde klageren, at kontrolafgiften nedskrives til betaling af et 
gebyr og billet til rejsen. Klageren har, som han selv oplyser, ved en tidligere lejlighed og under 
tilsvarende omstændigheder fået en kontrolafgift nedskrevet. Klageren blev i denne anledning op-
lyst og vejledt om reglerne for spærretid samt gjort opmærksom på, at han ved rejser på pensio-
nistkort i spærretiden risikerer at få en kontrolafgift. DSB kan ikke denne gang tilbyde klageren 
samme service, 
 
at forseelsen kan, som klageren hævder, ikke sidestilles med ”glemt kort”. Glemt kort-ordningen 
kan benyttes i de tilfælde, hvor en kunde har et gyldigt personligt periodekort, som dog ikke kan 
forevises ved kontrollen i toget, men som efterfølgende kan dokumenteres. Klageren havde ikke et 
periodekort, der var gyldigt på det tidspunkt, hvor kontrolafgiften blev udstedt, da pensionistkort 
ikke er gyldige i spærretiden. Klageren kan derfor ikke benytte sig af denne service i forbindelse 
med kontrolafgiften fra den 15. december 2014, 
 
samt, at DSB endvidere henviser til, at klageren i henhold til selvbetjeningsprincippet, som gælder 
for den kollektive trafik i Hovedstadsområdet, selv er ansvarlig for at sikre sig gyldig billet til rej-
sen. 
 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 



   

5 
 

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: 
 
2.2 Køb af rejsehjemmel  

Ved rejser med DSB, DSB Øresund, Metro, Movia eller Regionstog skal kunden være i besiddelse af gyldig 
rejsehjemmel inden rejsen påbegyndes. Rejsehjemmel kan ikke købes i toget. Det er muligt at købe rejse-

hjemmel i automater på stationerne. Dog kan ikke alle typer rejsehjemmel købes i automaterne. Alle auto-
mater modtager mønter, og de fleste automater modtager også betalingskort.  

Ved rejser med Lokalbanen kan der købes billet i toget. Togets automat modtager mønter og mindre sedler.  
Der er også mulighed for at købe rejsehjemmel i selskabernes betjente salgssteder inden for åbningstiden 

samt på www.dsb.dk og www.moviatrafik.dk.  

I busser kan der købes kontantbilletter. Visse buslinjer kan undtages herfra, jf. nærmere oplysning på 
www.moviatrafik.dk. Der modtages kontanter på beløb op til nærmeste 100 kr. over billetprisen.  

Selskaberne tilbyder også rejsehjemmel via mobile enheder. Ikke alle mobilselskaber tilbyder denne service, 
og på visse steder og tidspunkter har ikke alle mobilselskaber den nødvendige dækning.  

Nærmere information, om hvordan og hvor der kan købes rejsehjemmel, findes på selskabernes hjemmesi-

der. 
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 
endestation. 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. (…)  
Billetter er gyldige i den periode og på den strækning samt det omstigningsområde eller det antal zoner, 

som er påtrykt billetten. (…) 

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 
billetten 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 kun-

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

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.  

(…) 

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.  
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(…)  
Kunden skal legitimere sig ved kørekort eller andet retsgyldigt dokument med foto og kvittere for modtagel-

se 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 bekræf-
te 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.  

Kunder, der har et gyldigt personligt periodekort, men ikke kan forevise det ved kontrol, kan hos Movia, 
Lokalbanen, Regionstog, Metro og DSB Øresund få kontrolafgiften nedsat til 125 kr., såfremt kopi af perio-

dekortet fremsendes til kundecenteret hos det selskab, som har udstedt kontrolafgiften senest 14 dage efter 

kontrolafgiftens udstedelse. Hos Lokalbanen kan periodekortet også forevises i et betjent billetsalg.  
Kunder, der hos DSB er tilmeldt ”Glemt-kort” ordningen og ved kontrol i DSB-tog ikke kan forevise deres 

periodekort, kan ved at identificere sig med CPR-nummer, 2 gange pr. løbende år rejse i periodekortets gyl-
dighedsområde uden at betale kontrolafgift.  

Selskaberne kan ændre størrelsen af kontrolafgifter og ekspeditionsgebyrer.  

Selskaberne kan opkræve gebyr for at sende betalingspåmindelser. Betales gælden ikke efter en eller flere 
rykkere, overdrages fordringen til inddrivelse via SKAT. Ved overtagelse af gælden beregner SKAT sig et 

gebyr, der tillægges gælden.  
Enhver indbetaling på kontrolafgiften anvendes først til dækning af eventuelle påløbne, ikke-betalte renter 

og gebyrer og dernæst til afdrag på selve hovedstolen. 

 
 
Den konkrete sag: 
 
Klageren foreviste i kontrolsituationen den 15. december 2014 omkring kl. 16 et periodekort for 
pensionister til alle zoner.  
 
Ved køb af pensionistkort opnår man en væsentlig besparelse, hvortil der til gengæld er knyttet 
den betingelse, at kortet ikke kan anvendes i S-togene mellem kl. 7:00 – 9:00 og kl. 15:00 – 17:00 
på hverdage; kaldet spærretid. Det står desuden anført på kortet: ”Husk spærretider”. 
 
Det er uomtvistet, at klageren rejste i spærretiden, og pensionistkortet kunne derfor ikke anven-
des som gyldig rejsehjemmel på klagerens rejse.  
 
Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette.  
 
Ankenævnet lægger til grund som anført af klageren, at han var bekendt med de gældende spær-
retider, da han ved tidligere lejlighed havde fået en kontrolafgift for at rejse i spærretiden. 
 
Det af klageren anførte om, at han ikke forsætligt rejste i spærretiden den pågældende dag, og at 
han derfor ønsker kontrolafgiften nedsat, som det skete i den forrige gang, han fik en kontrolafgift 
for rejse i spærretiden, kan ikke føre til, at DSB er forpligtet til også at nedskrive den konkrete 
kontrolafgift.   
 
Ankenævnet finder videre, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren 
skal fritages for kontrolafgiften.  
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Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSB S-tog 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 vedtægters § 15. 
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets ved-
tægter § 26, stk. 4, modsætningsvist.  
 
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. 
 
 
 
 
På ankenævnets vegne, den 23. juni 2015 
 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


