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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2016-0260 
  
Klageren:  XX  
  2930 Klampenborg 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S   
CVRnummer: 21 26 38 34 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykker på 100 kr. for manglende forevis-

ning af rejsehjemmel. Klageren troede, at Glemt kort-ordningen også 
gjaldt i metroen.  

 
Parternes krav:  Klageren ønsker kontrolafgiften og rykkergebyr annulleret 
  Indklagede fastholder disse 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 

Bjarne Lindberg Bak  
  Alice Stærdahl Andersen 
   
 
 

 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på sit møde den 7. marts 2017 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. samt et rykkergebyr på 100 kr. i alt 850 kr.  
 
Klageren skal betale beløbet til Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S, som sender et girokort til 
klageren.  
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets ved-
tægter § 24, stk. 2, 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 var indehaver af et Ungdomskort og var tilmeldt DSB’s ”Glemt kort-ordning”.  ”Glemt 
kort-ordning” er gældende i DSB’s tog, og passageren kan 6 gange på et år ved glemt personlig 
rejsehjemmel oplyse sit CPR-nummer og undgå at blive pålagt en kontrolafgift. 
 
Klageren rejste den 16 juli 2016 med metroen mod Flintholm st., og efter at metroen havde forladt 
Forrum st., var der kontrol af klagerens rejsehjemmel. Han ikke kunne forevise sit Ungdomskort, 
da hans telefon, med Ungdomskortet på, var løbet tør for strøm. Han blev derfor pålagt en kon-
trolafgift på 750 kr. Ifølge klageren, tog han ikke imod kontrolafgiften. Dette kan ikke bekræftes af 
Metro Service, eftersom stewarden på den elektroniske kontrolafgift har anført:  
 

” <CitizenRefusedToAcceptGiroC-

ard>false</CitizenRefusedToAcceptGiroCard>”,  
 

hvilket betyder, at kontrolafgiften/girokortet blev udleveret til passageren. 
 
 
Da klageren ikke betalte kontrolafgiften, sendte Metro Service en rykkerskrivelse med et rykkerge-
byr på 100 kr. den 12 september 2016.  
 
Klageren anmodede den 30. september 2016 Metro Service om annullering af kontrolafgiften og 
anførte til støtte herfor, at han var tilmeldt ”Glem kort-ordningen” og derfor ikke skulle modtage 
en kontrolafgift, men skulle registreres som, at han havde glemt sit kort.  
 
Metro Service fastholdt den 6. oktober 2016 kontrolafgiften med henvisning til at 14-dages fristen 
var overskredet, samt at DSB’s ”Glemt kort-ordning” er et DSB-produkt, som kun er gældende hos 
DSB.  
 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Ankenævnet lægger til grund som anført af klageren, at han ved kontrollen i metroen den 16. juli 
2016 ikke kunne forevise gyldig rejsehjemmel, da hans telefon med Ungdomskortet på var løbet 
tør for strøm. Kontrolafgiften blev hermed pålagt med rette.    
 
Om end ankenævnet kan forstå klagerens undren over, at Ungdomskortet er gyldigt til rejse med 
bus, tog og metro inden for gyldighedsområdet, men at ”Glemt kort-ordningen” ikke finder anven-
delse i metroen, indebærer dette, at en passager, som har glemt sit periodekort og som oplyser sit 
CPR-nummer til stewarden, ikke alene på den baggrund bliver fritaget for en kontrolafgift. 
 
Parterne har givet divergerende oplysninger om, hvorvidt klageren modtog kontrolafgiften. 
 
Selv om klageren i kontrolsituationen ikke måtte have taget imod kontrolafgiften, var han stadig et 
beløb skyldig til Metro Service, og han burde efter princippet i Gældsbrevsloven § 3 have under-
søgt, hvortil han kunne betale kontrolafgiften eller fremsat indsigelser mod kravet inden udløbet af 
indsigelsesfristen på 14 dage, som fremgår af rejsereglerne på Metro Services hjemmeside.  
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Det fremgår af de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet, at en kontrolafgift for manglende 
forevisning af gyldig personlig rejsehjemmel ved efterfølgende indsendelse inden 14 dage kan 
nedsættes til 125 kr. 
 
Da klageren først satte sig i kontakt med Metro Service den 30. september 2016, var denne frist 
væsentligt overskredet, hvorfor Metro Service berettiget kunne fastholde den fulde kontrolafgift på 
750 kr. 
 
Da kontrolafgiften blev pålagt med rette, og da klageren ikke overholdt betalings- eller indsigelses-
fristen, var Metro Service i medfør af lov om renter ved forsinket betaling § 9 b, stk. 2, berettiget 
til at sende ham en betalingspåmindelse med et rykkergebyr på 100 kr. 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
Ifølge § 2, stk. 1, jf. § 3 nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 686 af 27. maj 2015 om lov om jernbaner, 
gælder loven også for metroen. Af § 14 stk. 1, fremgår jernbanevirksomhedernes adgang til at 
opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel 
(billetter og kort). Jf. § 14 stk. 4, fastsætter transportministeren nærmere regler om jernbanevirk-
somhedens 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. 
 

Ifølge de dagældende fælles rejseregler for trafikvirksomhederne i Hovedstadsområdet, hvori 
hjemmelen til udstedelse af kontrolafgift fremgår, anføres det således bl.a., at passageren skal 
have gyldig rejsehjemmel til hele rejsen, og at denne skal kunne vises frem for kontrolpersonalet 
under hele rejsen, ved udstigning, i metroen indtil metroens område forlades, og i S-tog og lokal-
banetog indtil perronen forlades.  
 
Passagerer, der ikke på forlangende viser gyldig billet eller kort, herunder korrekt ind-checket rej-
sekort, skal betale en kontrolafgift på 750 kr.  
 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
 
” Jeg modtog en bøde + rykker for en uges tid siden, hvor der stod, at jeg skyldte Metro 850 kro-
ner - 750 for kontrolafgift samt 100 for rykker. Bøden var for en gang hvor min telefon var gået ud 
for strøm. Jeg skrev omgående en besked til dem, hvori jeg informerede om, at jeg har et Ung-
domskort. Jeg blev ringet op af en sagsbehandler, som insisterede på at jeg skulle betale bøden, 
da jeg ikke havde rettet henvendelse før 14 dage efter modtagelse af bøden. Jeg forsøgte at for-
klare ham, at da jeg udover at være indehaver af et Ungdomskort er tilmeldt ordningen Glemt 
Kort, var jeg ikke opmærksom på, at jeg skulle gøre yderligere, da jeg før har modtaget bøder i 
bus, kyst- og S-tog, der alle er blevet nedsat til 0 kroner, grundet Glemt Kort. 
Sagsbehandleren informerede mig om - til min store overraskelse - at de ikke kunne indhente op-
lysninger om mine periodekort, eftersom Metro INTET havde med DSB at gøre. Han tilbød mig en 
afdragsordning som jeg naturligvis pænt afslog, da jeg ikke mener at jeg betale en bøde, når jeg i 
forvejen bruger over 7.000 kroner på mit Ungdomskort årligt. 
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Jeg forstår, at jeg burde have læst på afgiften, og kontaktet Metro, men i alle andre former for 
offentlig transport er bøden på 0 kroner, og jeg tager derfor ikke imod bøden, efter jeg har givet 
mine oplysninger til kontrolløren.” 
 
Indklagede anfører følgende:   
 
” Metroen kører – i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsregionen - efter et 
selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldig billet eller kort, 
som kan forevises på forlangende.  
 
I tilfælde hvor der ikke på forlangende kan fremvises gyldig rejsehjemmel, må det accepteres, at 
skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør kr. 750,-. Denne grundregel er en forud-
sætning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstads-
regionen. Dette fremgår dels på de opsatte informationstavler, der findes på alle vore stationer og 
dels af de fælles rejseregler for DSB, Metro og Movia, som er tilgængelig på vores hjemmeside 
www.m.dk samt på http://dinoffentligetransport.dk/media/2392/faelles-rejseregler-2016-08-08.pdf  
 
Af de fælles rejseregler fremgår det blandt andet under pkt. 2.6 Kontrolafgifter: 
 

 
 

På kontrolafgiften fremgår det af forsiden: 
 
 

http://www.m.dk/
http://dinoffentligetransport.dk/media/2392/faelles-rejseregler-2016-08-08.pdf
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Af kontrolafgiftens bagside fremgår det: 
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Kontrolafgiften er udstedt den 16. juli 2016, hvor klager ikke i kontrolsituationen kunne fremvise 
gyldig rejsehjemmel. 
 
Af kontrolafgiften fremgår det (som det ses ovenfor), at betalings- og ankefristen er 14 dage, lige-
som det fremgår, at en kontrolafgift kan nedskrives til kr. 125,-, mod fremvisning/indsendelse af et 
gyldige personligt kort senest 14 dage efter kontrolafgiftens udstedelse. 
 
Idet vi intet hører fra klager, fremsender vi den 12. september 2016 Betalingspåmindelse 1, tillagt 
gebyr på kr. 100,-. 
 
Først 18 dage efter vi har afsendt denne betalingspåmindelse, modtager vi den 30. september 
2016 – via vores hjemmeside – en henvendelse fra klager. 
Af henvendelsen fremgår hverken dato for udstedelse eller nummer på kontrolafgiften, hvorfor en 
af vore medarbejdere kontakter klager telefonisk den 6. oktober 2016 for at høre, hvad henven-
delsen vedrører, idet klager i vort system står registreret med 3 kontrolafgifter. 
 
Klager referer til, at han er tilmeldt ”Glemt Kort”, hvilket er en specielordning gældende hos DSB, 
herunder S-tog. 
 
Af DSB’s hjemmeside fremgår det at Glemt Kort er en service til kunder, der rejser med kort – fx 
DSB Periodekort, Pendlerkort, Ungdomskort og Pensionskort.  
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Trykkes der på den røde bjælke Tilmeld Glemt Kort fremkommer blandt andet: 
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Som det fremgår på denne side nederst til højre – punkt 3: 
 
”Glemt Kort-servicen gælder til alle DSB’s tog, inklusive S-tog.” 
 
Ordningen omfatter således ikke hverken bus, metro eller andre offentlige eller private aktører. 
 
Baseret på ovenstående fastholder vi, at kontrolafgiften er udstedt på korrekt grundlag, og idet 
klager ikke overholder ankefristen fastholdes kontrolafgiften på baggrund af den overskredne an-
kefrist. Vi mener i øvrigt heller ikke, vi kan drages til ansvar for særordninger, der indgås med og 
er gældende hos DSB. 
 
Vi opretholder således vort krav på kr. 850,- (kontrolafgiftsbeløbet på kr. 750,- samt det tillagte 
rykkergebyr på kr. 100,-). 
 
Det kan oplyses, at den konkrete kontrolafgift endnu ikke er overgået til inddrivelse via SKAT.  
 
Fordringen hos SKAT inddrivelsescenter – som klager refererer til  - vedrører en kontrolafgift ud-
stedt den 20. juli 2014, og vi har oversendt tilbage 28. oktober 2014. 
Denne kontrolafgift blev i første omgang anket og behandlet hos os, og er efterfølgende også an-
ket og behandlet i forbindelse med klagers henvendelse til SKAT inddrivelsescenter. ” 
 
Hertil har klageren anført at:  
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” På trods af afgørelsen i den tidligere lignende sag du har sendt, fastholder jeg stadig min klage. 
Hvis det ikke kræver en større juridisk omlægning, vil jeg endda gerne forøge mit krav til at omfat-
te rykkergebyrerne også. 
 
Jeg kan forstå, at Metro på bagsiden af kontrolafgiften laver en juridisk gardering, der frarøver 
enhver bødemodtager at få en chance for at appellere afgiften, hvis man ikke har henvendt sig 
inden 14 dage. Det er vel fair and square. Jeg har dog aldrig haft muligheden for at læse bagsiden 
af den omtalte kontrolafgift, da den aldrig er blevet udleveret til mig.  
 
Jeg er klar over, at Metro naturligvis ikke ønsker at betale bøde til Ankenævnet, og derfor vil være 
uenige og referere til juridiske aspekter, men jeg håber, at I fra en kundes synspunkt med sund 
fornuft kan se, at en ung bruger af offentlig transport ikke bør betale en bøde, når man i forvejen 
betaler dyre domme, samt garderer sig på alle tænkelige måder og endda kan fremvise bevis på, 
at man rent faktisk har fast rejsehjemmel.  
 
Jeg prøver endnu engang at opridse hvad der skete den skæbnesvangre lørdag, hvor min telefon 
desværre gik ud for strøm, og jeg efterfølgende måtte kæmpe med diverse juridiske og offentlige 
instanser for at få medhold.  
 
I metroen stiger en ‘steward’ på vognen. Stewarden, som i øvrigt var langt flinkere end de fleste, 
spørger mig om han må se kort eller billet. Jeg må desværre informere ham om, at min telefon 
netop var gået ud for strøm, og at jeg derfor ikke kunne fremvise mit ungdomskort (det kort jeg 
har brugt 20.000 kroner på de seneste 4 et halvt år). Jeg informerede ham også om, at jeg var 
tilmeldt Glemt Kort, hvilket han troede på, men ikke kunne registrere.  
 
Da metroen var fuld, og jeg var i gang med at få en bøde, velvidende at jeg havde en billet i hån-
den, der bare var løbet tør for strøm, fandt jeg min pung frem, for at imødekomme stewarden og 
fremvise mit ID kort. Jeg udleverede mit kørekort til kontrolløren, og spurgte ham pænt, om det 
var okay jeg gik en anelse væk, da jeg flovede mig over at skulle modtage afgiften. Det var helt 
fint med ham.  
 
Da han var færdig kom han hen og gav mig mit kørekort, og jeg informerede ham om, at jeg 
næppe ville få brug for selve kontrolafgiften, da der blot står, at jeg skal indbetale 0 kroner inden 
tre uger (hvilket der står i tog, men åbenbart ikke metroen), da jeg var overbevist om at Metro 
automatisk ville registrere, at jeg allerede havde - og har - gyldigt kort.  
 
Dette forstod han, og han udleverede ikke bøden. (Heldigvis har Metro tid, dato samt utallige 
overvågningskameraer, så dette kan I vel verificere) 
 
Hvis et Ungdomskort gælder i metroen, må det også gælde, at man kan få afgiften annulleret i 
tilfælde af, at telefonen går tør for strøm.  
 
Hvis man ikke har fået udleveret en bøde, har man ingen jordisk chance for at handle på sagen 
inden for 14 dage, da Metro hverken - modsat DSB, Movia, Arriva, De Blå Omnibusser, ja, selv 
Havnebusserne - kan kontaktes telefonisk eller per mail, samt hverken oplyser om afgifter og ge-
byrer på brev, telefon, e-mail eller e-boks.  
 
Vi har altså her at gøre med en ukontaktbar virksomhed, der forsøger at opkræve et beløb fra en 
kunde, der anklages for ikke at have mulighed for at fremvise bevis på køb af rejsehjemmel.  
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Denne kunde kan dog bevise rejsehjemmel, men bliver ikke givet mulighed for at fremsende på-
gældende, da det juridiske dokument ikke udleveres under den situation hvor afgiften registreres.  
 
Kunden har ydermere tilmeldt sig en ordning fra en anden virksomhed, der bogstaveligt talt tilla-
der kunden at glemme sit kort. På trods af at det pågældende rejsehjemmel dækker over alle 
transportformer, herunder metro, dækker ordningen ikke i metroen. ”  
 
Til dette har indklagede svaret at:  
 
” Betalings- og ankefristen er fastsat til 14 dage. Har vi således ikke enten modtaget betalingen 
eller en anke over kontrolafgiften, påbegyndes vores almindelige rykkerprocedure, hvilket vil sige, 
at der fremsendes en betalingspåmindelse på udestående tillagt et gebyr på kr. 100,-. 
I den konkrete sag modtager vi (som tidligere anført) først klagers henvendelse den 30. septem-
ber 2016 – afgiften er udstedt den 16. juli 2016.  
 
Vi er ganske uforstående overfor, at klager henviser til, at han ikke skulle have fået udleveret kon-
trolafgiften i billetteringssituationen. Det er ikke korrekt, når klager skriver, at han aldrig har fået 
udleveret kontrolafgiften. 
 
For at være helt sikre, har vi haft sagen til udtalelse hos den pågældende steward.  
Vi spurgte: Hvis du står i en situation, hvor kontrolafgiften ikke bliver udleveret (af den 
ene eller anden årsag), hvad gør du så? 
Hertil svarede han: Jeg sætter flueben i ”Girokort ej udleveret” og lægger den originale 
afgift i kuverten, der tilgår kundeservice. 
 
Der er intet flueben i det pågældende felt, og vi har tjekket kuverten, hvor vi ikke fandt det origi-
nale girokort (kontrolafgiften). 
 
I henhold til rejsereglerne for DSB, Metro og Movia, udstedes der en kontrolafgift i de situationer, 
hvor en passager bliver billetteret, men ikke kan på forlangende kan forevise gyldig rejsehjemmel 
– dette skete således også i det konkrete tilfælde, hvor klager ikke kunne fremvise gyldig rejse-
hjemmel, idet hans mobil var løbet tør for strøm. 
 
Af rejsereglerne for DSB, Metro og Movia fremgår det tydeligt, at selskaberne kan nedsætte kon-
trolafgiften til 125 kr. mod samtidig betaling af den ordinære billetpris, hvis særlige forhold gør sig 
gældende. Det fremgår også, at kunder, der har et gyldigt personligt periodekort, men ikke kan 
forevise det ved kontrol, kan få kontrolafgiften nedsat til 125 kr., såfremt kopi af periodekortet 
fremsendes til kundecentreret hos det selskab, som har udstedt kontrolafgiften senest 14 dage 
efter kontrolafgiftens udstedelse. 
Måtte der være tale om et mobilt periodekort, er det ikke nødvendigt at fremsende kopi, her vil 
oplysning om mobilnummer være nok. 
 
At klager har tilmeldt sig DSB Plus’ særlige ordning ”Glemt Kort”, uden at sætte sig ordentligt ind 
i, hvad denne aftale måtte dække, må stå for klagers egen regning og risiko. 
 
I forhold til at klager refererer til de utallige overvågningskameraer i Metroen kan vi oplyse, at dis-
se optagelser ikke er tilgængelige i relation til eventuelle tvivl eller tvister i sagsbehandlingsforlø-
bet. 
 
Klager refererer til, at vi skulle være en ukontaktbar virksomhed – denne kommentar undrer os. 
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Vi har – som DSB og Movia – også en klageformular på vores hjemmeside www.m.dk -> kunde-
service. Vælges der i stedet www.m.dk -> kontakt, fremkommer vores adresse og telefonnummer. 
Det kan endvidere nævnes, at det også er muligt at benytte DOTs hjemmeside – 
www.dinoffentligetransport.dk, også på denne hjemmeside er der kontaktoplysninger under punk-
tet Kundeservice.  
Vi er således uforstående overfor klagers kommentarer om, at han ingen jordisk chance havde for 
at handle på sagen. 
 
På baggrund af tidligere fremsendte samt ovenstående opretholder vi således uændret vort krav 
på kr. 850,- (kontrolafgift + tillagt rykkergebyr). 
 
Afslutningsvis skal det anføres, at Ankenævnet i klagesag 2016-0072 har anført: ”Selv om klage-
ren i kontrolsituationen ikke måtte have taget imod kontrolafgiften, var han stadig et 
beløb skyldig til Metro Service, og han burde efter princippet i Gældsbrevsloven § 3 
have undersøgt, hvortil han kunne betale kontrolafgiften eller fremsat indsigelser mod 
kravet inden udløbet af indsigelsesfristen på 14 dage, som fremgår af rejsereglerne på 
Metro Services hjemmeside.” ”  
 
 
 
 
På ankenævnets vegne  
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 

 

http://www.m.dk/
http://www.m.dk/
http://www.dinoffentligetransport.dk/

