
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2010-0120 
 
 
Klageren:  XX 
 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metroservice A/S 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klippekort stemplet oveni andet stempel.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 8. marts 2010.  
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 31. marts 2010. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste med sin datter den 8. marts 2010 med Metro fra Bel-
la Center station og stemplede sit 2-zoners klippekort uden at kontrollere stemplingen. Ved kontrol 
af hans rejsehjemmel, blev han kl. 09:10 pålagt en kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet, 
idet der var stemplet oveni et andet stempel.  
 
Der er fremlagt udskrift fra Metroens fejlregistreringer fra den 8. marts 2010, hvoraf fremgår, at 
der ikke er registreret fejl på maskinerne på Bella Center station.  
 
Klagerens klippekort var stemplet således:  



   

  

 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at han aldrig forsøger at snyde men altid betaler for sine rejser,  
 
at kontrolløren sagde det var et utydeligt stempel, men klageren har vist det til sin omgangskreds, 
der alle har kunnet læse stemplingen, samt 
 
at det undrer ham, at Metroen fastholder kravet, når det samtidig erkendes, at der kan have været 
en fejl ved automaten.   
 
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 fælles takst-
system. Takstsystemet er et selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at 
sørge for gyldigt kort eller billet inden rejsen påbegyndes,  
 
at passageren selv skal sikre sig, at billet eller kort er korrekt stemplet (dato, tidspunkt og zoner) 
og gælder til hele rejsen, således at der ved billetkontrol kan fremvises gyldig rejsehjemmel. Billet-
ter og klippekort er upersonlige, hvorfor efterfølgende visning ikke accepteres,  



   

 
at da kontrolafgiften er udstedt på baggrund af stempel oveni allerede benyttet klip, er der ikke er 
betalt for den kørte tur,  
at det ville være forholdsvis let for klageren at konstatere dette ”dobbeltklip” ved selvsyn, hvis 
klageren havde kontrolleret sit klippekort inden påstigning,  
 
at alle klippemaskiner tjekkes dagligt (minimum to gange) og ifølge de udførte tjek den 8. marts 
2010, har der ikke været problemer med maskinerne på Bella Center station,  
 
at det fremgår af de fælles, at ”Du skal have gyldig billet eller kort fra rejsen begynder. Du skal 
selv sikre dig, at din billet eller dit kort er stemplet korrekt, og gælder til hele rejsen. Billetter og 
kort skal vises til chaufføren, når du står på bussen og til kontrolpersonalet, når det forlanges. ” – 
se side 24 under Billetkontrol på følgende link: 
http://www.m.dk/~/media/06DB38D6381E4441A2D715ED4DED7DFE.ashx 
 
at hvis passageren er i tvivl eller har spørgsmål i forbindelse med billetkøb eller øvrige spørgsmål i 
relation til rejsen eller metroen generelt, er det altid muligt at benytte et af de gule opkaldspunk-
ter, som forefindes på alle metrostationer – og i alle tog. Opkaldspunkterne sætter passageren i 
direkte kontakt med en operatør i kontrolrummet, som er bemandet 24 timer i døgnet. 
 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
På sekretariatets forespørgsel har Metroservice oplyst, at en af deres specialister, der beskæftiger 
sig med klippemaskiner, har anført, at stemplingen oven i et tidligere stempel med altovervejende 
sandsynlighed er sket, fordi der ved den forrige stempling ikke samtidig skete en afklipning ud for 
nr. 3, hvorved maskinen på metrostationen registrerede, at den kunne stemple og klippe nr. 3.  
 
Sekretariatet har anmodet om klagerens bemærkninger hertil. Klageren har oplyst, at så vidt han 
husker, blev nummeret klippet af.   
 
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, at passagerer ved rejsens begyndelse 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.  Dette fremgår endvidere af bagsiden af klagerens klippekort. 
 

http://www.m.dk/~/media/06DB38D6381E4441A2D715ED4DED7DFE.ashx


   

Hvis passageren ikke har gyldig billet eller kort, når han/hun bliver kontrolleret, skal der betales en 
kontrolafgift på 600 kr.  
 
Klageren har oplyst, at han ikke undersøgte stemplingen, inden han steg ind i Metroen.  
 
Hvis klageren imidlertid havde kigget på klippekortet, ville det have været åbenbart for ham, at 
der var stemplet oveni et tidligere stempel, og at han derved ikke havde betalt for den pågælden-
de rejse.  
 
Uanset at klageren ikke bevidst har forsøgt at unddrage sig betaling for den pågældende rejse, er 
der i sådanne sager en oplagt mulighed for at snyde med stemplingen, hvorfor der ikke er grund-
lag for at fravige reglen om, at man skal forevise et korrekt stemplet kort ved kontrollen.  
 
Der er i øvrigt ikke noget ved selve datastemplingen, der tyder på en teknisk fejl ved klippemaski-
nen, ligesom der ikke er registreret fejl på denne.  
 
På denne baggrund finder  ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændighe-
der, der kan fritage klageren for at betale den pålagte kontrolafgift ved rejse uden gyldig rejse-
hjemmel. 
 
 

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 1. september 2010.  
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


