
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2010-0102 
 
 
Klageren:  XX 
  2000 Frederiksberg 
 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metroservice A/S 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Kunne ikke finde klippekortet. 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 18. februar 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 18. marts 2010. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren blev kaldt fra arbejde grundet datterens sygdom og pakke-
de sine arbejdspapirer, hvorefter hun tog Metroen fra Kongens Nytorv. Forinden stemplede hun sit 
2-zoners-klippekort og puttede det ned i tasken med arbejdspapirerne.  
 
Ved Forum station blev klageren bedt om at forevise gyldig rejsehjemmel til stewarden, men kun-
ne ikke finde sit klippekort. Da klageren skulle af på Frederiksberg station, steg stewarden af med 
hende. Hun blev herefter kl. 15.30 pålagt en kontrolafgift, og det er på den interne del af afgiften 
noteret, at klageren ikke kunne finde sit kort.  
 
Da klageren kom hjem, fandt hun sit klippekort og sendte en kopi til Metroservice med anmodning  
om annullering af kontrolafgiften. Den 1. marts 2010 fastholdt Metroservice kontrolafgiften blandt 
andet med henvisning til, at efterfølgende visning af klippekort ikke kan tages i betragtning, og at 
der ved kontrol skal forevises gyldig rejsehjemmel. 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 



   

at hun havde stemplet sit kort men var stresset grundet datterens sygdom, hvorfor hun ikke kunne 
finde det i kontrolsituationen,  
 
at stewarden ventede utålmodigt og svarede at hun sagtens kunne bilde ham ind, at hun havde 
klippet, hvorefter han oplyste, at han ikke kunne vente hele dagen på, at hun kiggede alle sine 
ting igennem og derfor måtte give hende en kontrolafgift,  
 
at han herefter sagde, at hvis hun fandt sit kort, kunne hun sende det ind til Metroservice, hvoref-
ter hun tænkte: ”Fint” og gav han sit sygesikringsbevis,  
 
at hun er fuldstændig målløs over den behandling, hun har fået af Metroservice. Hun er en ret-
skaffen borger - som desværre i situationen ikke helt havde den normale styr på tingene,  
 
at hun blev fejlinformeret af stewarden, da han sagde, at hun kunne få eftergivet kontrolafgiften,  
hvis hun sendte den ind - pågældende fortalte intet om, at man ikke anså klippekort for personlig,  
 
at hvis hun i denne situation skulle have snydt, skulle hun have fundet en person, der havde klip-
pet i selvsamme tidspunkt, på selvsamme station og så bedt vedkommende, om hun måtte 
få/kopiere kortet, hvilket er for langt ude af Metroselskabet, at insinuere sådan noget,  
 
at det støder hende meget, at den pågældende steward ikke kan erindre samme sagsforløb som 
hun. Hvorfor skulle hun have accepteret bøden, og afleveret sit sygesikringskort, hvis hun ikke 
troede, at bøden ville blive refunderet? Stewarden gav udtrykkeligt udtryk for, at han ikke havde 
tid til at vente på, at hun fik rodet sin taske igennem, og at hun kunne få annulleret kontrolafgif-
ten, samt  
 
at der henvises til ankenævnets afgørelse i 2009-0065, hvor klageren fik medhold. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at metroen kører som de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsregionen efter et selvbetje-
ningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldig billet eller kort, som kan 
forevises på forlangende,  
 
at i tilfælde hvor der ikke på forlangende kan fremvises gyldig rejsehjemmel, må det accepteres at 
skulle betale en kontrolafgift. Denne grundregel er en forudsætning for det selvbetjeningssystem, 
der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstadsregionen. 
Dette fremgår også af folderen Metroens Rejseregler, som er tilgængelig på www.m.dk. Herudover 
er informationen tilgængelig på stationernes info-tavler og i foldere på metrostationer,  
 
at et klippekort eller en billet er upersonlig (og vil kunne overdrages til tredje mand), hvorfor efter-
følgende visning ikke accepteres. Et klippekort eller en billet er derfor kun gyldig af ihændehaver 
på billetteringstidspunktet,  
 
at den pågældende steward har været indkaldt til samtale. Stewarden var udmærket bekendt 
med, at efterfølgende visning af billetter og klippekort ikke accepteres, og kunne ikke genkende 
klagers beskrivelse af situationen, hvor medarbejderen skulle have sagt, at hvis klageren fandt sit 
kort, kunne hun sende dette ind til Metro kundeservice. Stewarden oplyste endvidere, at han altid 
giver kunderne god tid til at lede efter billet/klippekort,  



   

 
at der i sådanne situationer ikke er et konkret tidsinterval til fremvisning af rejsehjemmel, men der 
afses den tid, som er nødvendig for kunden for at kunne gennemse relevante steder (jakke, taske 
etc.). Finder kunden herefter ikke sin billet eller sit kort, udstedes en kontrolafgift efter gældende 
regler,  
 
at det billetterende personale er instrueret i aldrig at forholde sig til enkeltsager men altid at hen-
vise kunder til efterfølgende at kontakte kundeservice. De er endvidere instrueret i altid at give 
kunderne rimelig tid til at finde deres kort eller billet. I dette konkrete tilfælde er der således også 
givet tid til at finde og fremvise gyldig rejsehjemmel – dog må det forventes, at dette kan gøres 
inden for rimelig tid. Da der således ikke har kunnet fremvises gyldig billet eller kort, er der ud-
stedt en kontrolafgift helt efter gældende regler – jf. Metroens Rejseregler, hvor der står: ”Hvis 
man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort under rejsen, i forbindelse med udstigning eller på 
Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, udstedes en kontrolafgift.”, 
 
at et klippekort eller en billet er upersonlig, og der vil være mulighed for overdragelse, hvorfor 
efterfølgende visning ikke vil kunne reducere eller annullere en kontrolafgift. Alene et gyldigt peri-
odekort (m/foto) kan reducere en kontrolafgift – i så tilfælde reduceres kontrolafgiften til kr. 100,-,  
 
at som det fremgår af afgørelsen i klagesag 2009-0065, har klageren alene fået medhold i sin an-
ke, da Ankenævnet i den konkrete sag fandt, at der forelå særlige omstændigheder, der gjorde, at 
klageren skulle fritages for at betale kontrolafgift for i kontrolsituationen ikke at forevise gyldig 
rejsehjemmel, samt at  
 
der henvises til de trufne afgørelser i klagesagerne 2009-0081 og 2009-0126. 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Ifølge § 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 969 af 08. oktober 2009 om lov om jernbaner, gælder 
loven også for metroen. Af § 23 fremgår, at transportministeren fastsætter regler om jernbane-
virksomhedernes adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke 
foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og kort). 
 
I henhold til § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om kontrolafgifter af 22. september 2006, som fortsat er 
gældende, fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingel-
serne.  
 
Det fremgår af Metroens rejseregler (forretningsbetingelser), at passagerer ved rejsens begyndel-
se skal være i besiddelse af gyldig billet eller kort, og at den rejsende selv skal kontrollere, at 
stempling af zonenummer, dato klokkeslæt mv. er korrekt. Hvis passageren ikke har gyldig billet 
eller kort, når han/hun bliver kontrolleret, skal der betales en kontrolafgift på 600 kr. 
 
Således som sagen foreligger oplyst, har ankenævnet ikke har grundlag for at betvivle klagerens 
oplysninger om, at hun ikke kunne finde sit klippekort i kontrolsituationen, men dette medfører 
efter ankenævnets opfattelse ikke, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, der kan 



   

fritage klageren for at betale den kontrolafgift, hun blev pålagt, for i kontrolsituationen ikke at ha-
ve kunnet forevise gyldig rejsehjemmel.  
 
Ankenævnet har ikke fundet belæg for at konstatere, at klageren ikke fik indrømmet den fornødne 
tid til at forsøge at fremfinde rejsehjemlen, hvilket underbygges af notitsen på kontrolafgiften om, 
at klageren ikke kunne finde sit klippekort, samt den omstændighed, at kontrollen blev påbegyndt 
ved Forum station og blev afsluttet på perronen på Frederiksberg station.  
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metroservice A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 
600 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage 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. 
 
 
 
På ankenævnets vegne, den 2. september 2010.  
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 


