
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2010-0083 
 
 
Klageren:  XX på egne vegne og på vegne YY 
  2300 Kbh. S. 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metroservice A/S 
 
 
Klagen vedrører: To kontrolafgifter på hver 600 kr. for manglende billet.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 8. februar 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 2. marts 2010. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren og hans ægtefælle rejste den 7. februar 2010 med S-tog 
fra Svanemøllen station, hvor de kontant forsøgte at købe en billet i automaten. Denne blev imid-
lertid ikke udskrevet.  
 
De skiftede herefter til Metro på Nørreport station for at køre til Amagerbro Station. Ved Kgs. Ny-
torv var der kontrol af deres rejsehjemmel, og de blev hver kl. 00.05 pålagt en kontrolafgift på 600 
kr. for manglende billet. De forklarede stewarden, at automaten ikke havde udskrevet en billet til 
dem, og stewarden notede på den interne del af kontrolafgiften, at klagerens ægtefælle virkede 
meget ærlig.  
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klagerne: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at de mener at DSB S-tog er skyld i kontrolafgiften, og dem har de rettet henvendelse til, men da 
kontrolafgiften er udskrevet i en Metro, indgives klagen mod Metroservice A/S,  
 
at billetterne blev forsøgt købt kontant, så der er ikke dokumentation for købet, samt  
 



   

at der ikke forefandtes servicetelefon ved billetautomaten. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at Metroen kører som de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet efter et selvbetje-
ningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sikre sig gyldig rejsehjemmel inden rej-
sen påbegyndes. 
 
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 Hovedstadsområdet,  
 
at ved ankomst til Nørreport station havde klagerne mulighed for at anskaffe sig en billet inden 
omstigning til metroen. På Nørreport station (metro) findes der to billetautomater, hvor billetter og 
kort kan købes med mønter og Dankort/kreditkort. Herudover findes muligheden for køb af billet 
via sms – information om denne service findes dels på alle metro-billetautomater og dels på info-
tavle på stationen. 
 
På infotavlerne på alle metrostationer fremgår det at: 
 
• Adgang til metrotog kræver gyldig billet eller kort.  
• Billetter og kort kan købes i billetmaskinen. 
• Billetregler findes ved billetmaskinen.  
• Kontrolafgift for manglende gyldig billet eller kort er 600 kr. 
 
Af Metroens Rejseregler fremgår det ligeledes (på side 6-7) under Billetkontrol og misbrug:  
 
• Alle kunder skal have gyldig billet, gyldigt stemplet klippekort eller gyldigt måneds-
kort fra rejsen begynder. Billet eller kort skal opbevares under hele rejsen og indtil Metroens om-
råder forlades. Billet og kort skal fremvises til Metro Stewarden på forlangende. Billetkontrol kan 
ske både under rejsen, ved udstigning og på Metrostationen 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, udstedes en kontrolaf-
gift. Kontrolafgiften er et girokort, som kan betales via bank eller på posthus. Kontrolafgiften er 
samtidig billet til videre rejse til den Metrostation, passageren oplyser som bestemmelsesstation. 
Kontrolafgiften er på 600 kr. for voksne. 
 
At klager således ikke har modtaget billet på Svanemøllen station, giver ikke adgang til at køre 
gratis i metroen. 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: Klagerne har oplyst, at de har rettet henvendelse til 
DSB, men der er ikke fremlagt svar fra DSB i sagen. Sekretariatet har herefter spurgt DSB S-tog, 
om der var fejlregistreringer på automaten på det omhandlede tidspunkt. DSB S-tog har fremlagt 



   

udskrift fra Lampisteriet, der registrerer fejl ved automaterne, hvorefter der i perioden 6.-10. fe-
bruar alene fremgår fejlregistreringer på automaten den 9. februar 2010. DSB S-tog har desuden 
oplyst, at automaterne tjekkes dagligt, hvorfor det ikke er sandsynligt, at der har været fejl den 7. 
februar 2010, uden at dette er registreret.   
 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER:  
 

Ifølge § 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 969 af 08. oktober 2009 om lov om jernbaner, gæl-

der loven også for metroen. Af § 23 fremgår, 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, 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 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 på 600 kr. for voksne. 
 
Klagerne kunne ikke forevise billetter ved kontrollen. Afgiften er derfor pålagt med rette.  
 
Der er i sagen fremlagt udskrift, hvoraf fremgår, at der ikke er registreret fejl på betalingsautoma-
ten. Uanset at klagerne ikke havde til hensigt at unddrage sig betaling for rejsen, kan ankenævnet 
herefter ikke lægge til grund, at det skyldtes en teknisk fejl ved automaten på Svanemøllen station 
den 7. februar 2010, at klagerne ikke kunne udskrive billet.  
 
Klagerne har ikke gjort gældende, at de ikke havde mulighed for at købe billet ved omstigning til 
Metro på Nørreport. 
 
Herefter finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kla-
gerne kan fritages for betaling af de pålagte kontrolafgifter.  
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metroservice A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagernes betaling af kontrolafgifterne på 
2 X 600 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters § 15. 
 
Da klagerne 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 


