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Journalnummer:  2010-0095 
 
 
Klageren:  XX 
  2100 København Ø. 
 
 
Indklagede: DSB S-tog A/S 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægsbillet.   
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 30. december 2010.  
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 12. marts 2010.  
 
Klageren har oplyst, at han den 8. november 2009 skulle rejse med S-tog fra Bagsværd station 
til Nordhavn station. Han har periodekort til zonerne 01 02 30 41 og skulle derfor købe en tillægs-
billet. Imidlertid ville billetautomaten ikke tage hans mønter, der blot trillede igennem maskinen.  
 
Han steg derfor på toget uden tillægsbillet og ved kontrol af hans rejsehjemmel ved Vangede sta-
tion, blev han kl. 19.35 pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. 
 
Da klageren modtog en betalingspåmindelse med et rykkergebyr på 100 kr. rettede han henven-
delse til DSB Kundeservice og anmodede om annullering af kontrolafgiften. Da henvendelsen skete 
senere end 14 dage efter udstedelsen af kontrolafgiften, afviste Kundecenter at behandle sagen 
grundet fristoverskridelsen.  
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at møntindkastet ikke virkede, hvorfor det ikke er rimeligt at gøre ham ansvarlig herfor,   
 



   

at han henvendte sig til S-togsrevisoren for at købe en billet, hvilket ikke var muligt,  
 
at det angivne tidspunkt for kontrolafgiften er forkert, da klokken var 21.35, samt 
 
at det er spørgsmålet om møntindkastet altid virker for alle slags mønter. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at passagerer, der træffes i S-toget uden tilstrækkelig gyldig billet, får udstedt en kontrolafgift på 
750 kroner. Betaler man ikke kontrolafgiften ved udstedelsen, er betalingsfristen 14 dage. Dette 
fremgår klart og tydeligt af kontrolafgiftens bagside. Yderligere fremgår det af kontrolafgiftens 
bagside, at man skal gøre indsigelse imod kontrolafgiften inden 14 dage efter udstedelsesdatoen. 
Klageren rettede først henvendelse til DSB Kundecenter 30. december 2009, altså mere end 7 uger 
senere end gældende indsigelsesfrist,  
 
at det aldrig har været muligt at købe billet i S-tog,  
 
at der er opsat skilte på samtlige perroner med teksten: "Rejs ikke uden billet eller kort. Det koster 
750 kroner i kontrolafgift", hvorfor man ikke skulle være i tvivl,  
 
at klageren kunne have søgt hjælp i kiosken på Bagsværd station. Klageren har i sin oprindelige 
henvendelse til sagen oplyst, at kiosken var lukket på tidspunktet, men dette er ikke korrekt, idet 
Kort & Godt kioskens lukketid på Bagsværd st. er kl. 21:00, og kontrolafgiften blev udstedt kl. 
19:35,  
 
at Kort & Godt’s ledelse har oplyst, at der på kioskens Dankort-maskine er registreret 23 transakti-
oner i tidsrummet mellem kl. 19:36 og kl. 21:00,  
 
at klageren gør gældende, at kontrolafgiften blev udstedt kl. 21:35, men den S-togrevisor, der 
udstedte kontrolafgiften til klageren kl. 19.35 har efterfølgende udstedt en kontrolafgift kl. 20:46, 
hvorfor det ikke forholder sig som klageren anfører, 
 
at der ikke er fundet fejl på billetautomaten på Bagsværd st. omkring den pågældende dato, samt  
 
at passagerer, som rejser med bus, tog og metro, selv er ansvarlig for at være i besiddelse af gyl-
dig billet eller kort. Er man ikke det, må man acceptere at skulle betale en kontrolafgift. Denne 
grundregel er en forudsætning for det selvbetjeningssystem der gælder for rejser med kollektiv 
transport i Hovedstadsområdet. 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
§ 6 i den dagældende lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik, som er det oprindelige 
lovgrundlag for opkrævning af kontrolafgifter, havde følgende ordlyd:  
 



   

§6. Selskabet fastsætter takster og billetteringssystem for rejser med bus og tog, der alene foretages inden for hovedstadsom-
rådet.  

Stk. 2. Selskabet kan fastsætte kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig billet eller kort. Af-
gift og gebyr kan inddrives ved udpantning.  

Stk. 3. Selskabet kan fastsætte regler om pligt for rejsende, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, til på forlangen-
de at forevise legitimation med henblik på at fastslå passagerens identitet.  

 

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår at ”takst- og billetteringssystemet for S-banerne er 
indført for at give passagererne mulighed for hurtig adgang til perroner og tog uden sinkende bil-
letkontrol især i myldretid og for at spare væsentlige personaleudgifter, som i modsat fald måtte 
dækkes gennem øgede billetpriser eller øget skattetilsvar.” 
 
I henhold til § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om kontrolafgifter af 22. september 2006 udstedt i med-
før af dagældende lov om jernbaner § 23 fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser om 
kontrolafgift i forretningsbetingelserne. 
 
Det fremgår af indklagedes forretningsbetingelser, at rejsende ved rejsens begyndelse skal være i 
besiddelse af gyldig billet eller kort, der gælder til hele rejsen og selv skal kontrollere, at stemplin-
gen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) er korrekt. Hvis man træffes uden gyldig billet eller kort, 
når man bliver kontrolleret, skal man betale en kontrolafgift på 750 kr. 
 
Ankenævnet lægger efter oplysninger på kontrolafgiften sammenholdt med oplysningerne om 
tidspunktet for kontrollørens udskrivelse af efterfølgende kontrolafgift ( kl. kl. 20.46)  til grund, at 
kontrolafgiften  blev udstedt kl. 19.35, og at kiosken på Bagsværd Station således var åben på det 
tidspunkt, hvor klageren skulle med toget. Klageren kunne derfor have henvendt sig i kiosken, hvis 
der var problemer med at trække billet i automaten. Ankenævnet bemærker dog, at der ifølge 
udskrift om eventuelle fejlregistreringer ikke er anført noget vedrørende den pågældende dato. 
Ankenævnet bemærker videre, at det aldrig har været muligt at købe billet i S-tog.  
 
På den baggrund finder ankenævnet at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, 
at klageren skal fritages for kontrolafgiften, der blev pålagt, fordi klageren ikke havde gyldig rejse-
hjemmel til hele rejsen.  
 
Da klageren ikke over for DSB S-tog har fremsat indsigelser mod kravet inden udløbet af indsigel-
sesfristen på 14 dage, har DSB S-tog været berettiget til at sende klageren et rykkerbrev med et 
rykkergebyr på 100 kr. Dette følger af bekendtgørelse om lov om renter ved forsinket betaling § 9 
b, der er sålydende:  
 

”For rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, 

såfremt skrivelsen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan end-
videre kræve et gebyr, jf. stk. 3, for at anmode en anden om at inddrive fordringen på for-

dringshaverens 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.” 

 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 



   

DSB S-tog er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. 
kr. og det pålagte rykkergebyr på 100 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets ved-
tægters § 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 
 
 

 
 


