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Klageren reklameret til indklagede: 19. december 2009. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 26. februar 2010. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren skulle den 19. december 2009 rejse fra Vojens til Esbjerg 
med skift i Lunderskov. Klageren har oplyst, at han rejste kl. 10.59 fra Vojens og ifølge Rejsepla-
nen.dk ankommer toget planmæssigt til Lunderskov kl. 11.16.  
 
Toget videre til Esbjerg var forsinket, og klageren tog en taxa fra Lunderskov til Esbjerg. I den 
efterfølgende henvendelse til DSB om godtgørelse af taxaregningen på 800 kr. anførte klageren 
følgende:  
 
”I Lunderskov skulle jeg videre med tognr. RE 3325 afgang kl. 12.13 fra Lunderskov. 
Dette tog dukkede aldrig op. Ca. 25-30 min før toget skulle køre begyndte der at stå på afgangstavlen at det 

var forsinket. Og det blev mere og mere forsinket som tiden gik.  

 
Da jeg skulle til en 80-års fødselsdag i familien og nu ville komme for sent, ringede jeg til DSB Kundecenter 

på tlf. 70 13 14 15 for at høre hvad der var galt, og om de kunne hjælpe med at finde en anden forbindelse. 
Men de kunne ikke fortælle noget andet end at toget var ca. 18 min. forsinket (det var det på dette tids-

punkt). De kunne ikke fortælle hvorfor, ej heller kunne/ville de hjælpe med at finde en anden forbindelse 

med for eksempel bus. 
 

Kort efter blev der sagt i stationens højtalere at toget var forsinket på ubestemt tid, og de ville vende tilbage 
med mere information senere. Der kom dog aldrig noget højtalerudkald igen (jeg kan ikke huske hvad klok-

ken var).  



   

 
Jeg tjekkede afgangstavlen for efterfølgende tog til Esbjerg, men skulle jeg vente på det næste, ville jeg 

komme over 1½ time for sent til den 80-års fødselsdag i familien som jeg skulle til. 

 
Da stationen i Lunderskov er ubemandet kunne jeg ikke søge hjælp i noget billetsalg, Kort & Godt eller lign. 

Og som tidligere nævnt kunne jeg heller ikke få noget information/hjælp ved at ringe til DSB's kundecenter. 
 

Da klokken blev ca. 12.25 besluttede jeg at tage en taxa, fordi ellers ville jeg på dette tidspunkt blive over 1 
time forsinket  

 

På dette tidspunkt stod der på afgangstavlen, at toget var forsinket ca. 48 min. (jeg kan ikke huske det præ-
cise tal). Og jeg havde stadig ikke hørt anden information end at toget var forsinket på ubestemt tid.”  

 

DSB afviste at godtgøre taxaregningen, men oplyste, at klageren kunne få rejsetidsgodtgørelse, 
hvis han udfyldte et ansøgningsskema. DSB henviste til, at toget havde planmæssig afgang kl. 
12.13, men var afgået kl. 12.43 med ankomst til Esbjerg kl. 13.28 med 25 minutters forsinkelse, 
og at der gives erstatning til alternativ befordring, hvis man ikke kan nå dagens sidste tog eller når 
ventetiden fra togankomst til næste togforbindelse er mere end en time. 
 
Klageren har til ankenævnet beskrevet forløbet således: 
 
”I deres svar skriver DSB at toget kørte fra Lunderskov kl. 12.43 (i følge køreplanen skulle det køre 12.13) 

På informationstavlen stod der at toget var forsinket 48 min. da jeg kørte fra stationen i taxa'en. Toget be-
gyndte at blive forsinket ca. 25-30 min. før det skulle køre. Og det blev ved med at blive forsinket mere og 

mere som tiden gik. Jeg ringede så til DSBs kundecenter for at få noget information/hjælp. For at finde ud af 

hvad der foregik med toget. Og for at spørge til en mulig alternativ forbindelse f. eks. med bus. Personen 
jeg talte med kunne ikke hjælpe med hverken information eller anden forbindelse. Da jeg spurgte om mulig-

heden for en taxa, fik jeg at vide at det kunne de heller ikke hjælpe med. Kundecenteret havde ifølge perso-
nen jeg talte med ikke mulighed for eller myndighed til at bestille taxa'er til kunderne. Hvis jeg ville med en 

taxa, måtte jeg selv lægge pengene ud, og efterfølgende skrive til DSB for at få den refunderet. Der blev 
kort efter telefonsamtalen sagt i stationens højtalere, at toget var forsinket på ubestemt tid, og der ville 

komme yderligere information senere. Det betød formentlig, at det holdt stille et eller andet sted, og ikke 

kunne køre. Den lovede "yderligere information" kom aldrig.” 
 

 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker sin taxaregning godtgjort og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at hvis han havde vidst, at toget ville køre kl. 12.43, havde han ventet på det. Men når man på 
tavlen kan se, at toget er forsinket 48 min., og det den sidste halve time er blevet mere og mere 
forsinket, som tiden er gået, og der i stationens højtaleranlæg er blevet sagt, at toget er forsinket 
på ubestemt tid, måtte han stole på det,  
 
at han ikke ved, om der har været en teknisk fejl på tavlen, når den skrev, at toget var forsinket 
48 min., når det kun var forsinket 30 min., men det skal han som kunde ikke holdes ansvarlig for,  
 
at af den information han havde fået i form af telefonisk kontakt til DSBs Kundecenter, højttalerin-
formation, tavleinformation) fremgik det, at toget var forsinket på ubestemt tid. Og da han kørte 
afsted i taxa'en, var det 48 min., 
 
at hvis han skulle blive og vente på toget, ville han blive forsinket i 1-1½ time samlet,  



   

 
at DSB ikke har overholdt egne forretningsbestemmelser på adskillige punkter. Og deres argumen-
tation er uholdbar: I følge dem var toget forsinket i 30 min. I følge DSBs forretningsbetingelser er 
grænsen maksimum 1 time. Men det er også "rimelig tid". Når der står 48 min. på tavlen og højta-
leranlægget har sagt "ubestemt tid" er det indenfor ”rimelig tid”,  
 
at den information som DSB kom med var ubrugelig, hvorfor han som kunde ikke kunne holde sig 
tilstrækkeligt orienteret om forsinkelsen,  
 
at DSB har skrevet, at man skal have tilsagn fra personale i billetsalg, i toget eller i kundecenteret 
for at tage en taxa. Men Lunderskov station er ubemandet, så han kunne ikke søge hjælp i noget 
billetsalg, Kort & Godt eller lign. Skulle han søge hjælp hos personale i toget, skulle han have gjort 
dette på vej fra Vojens til Lunderskov. Men på dette tidspunkt vidste han ikke, at toget i Lunder-
skov var forsinket, samt  
 
at han ringede til DSBs kundecenter, men de oplyste, at de ikke havde myndighed til at udstede 
taxa til kunder, hvorfor han selv måtte lægge ud og efterfølgende skrive til DSB for at få den re-
funderet, hvilket han gjorde. 
 
at DSB anfører, at han skulle have ringet igen til Kundecenteret for at få dem til at bestille en taxa, 
men som han har skrevet i klageskema, fik han at vide at Kundecenteret SLET IKKE KUNNE bestil-
le taxa'er til kunder. Det gik han ud fra var rigtigt. Og når man får den besked, må det anses som 
spild af tid at ringe igen for at spørge om muligheden for en taxa. Beskeden var jo tværtimod, at 
han selv måtte lægge pengene ud og skrive til DSB efterfølgende for at få dem refunderet,  
 
at DSB påpeger i sit svar, at toget kørte fra Lunderskov kl. 12:43 - en halv time forsinket. Hvis han 
havde vidst dette, ville han være blevet på stationen og ventet på toget,  
  
at informationstavlen viste en forsinkelse på 48 minutter, på det tidspunkt hvor han kørte fra Lun-
derskov, men han har desværre ingen fotodokumentation for dette. Hvis der har været en teknisk 
fejl på tavlen, er det en sag mellem DSB og Banedanmark,  
 
at DSB anerkender, at han fik forskellig information under sit ophold, samt  
  
at DSB i sit første afslag ikke gjorde ham opmærksom på, at afgørelsen kunne indklages for anke-
nævnet. Dette er der i en tidligere afgørelse lagt vægt på: Journalnr. 2009-0030 
 
Indklagede: Fastholder at de ikke er forpligtet til at betale klagerens taxaregning og har til støtte 
herfor gjort gældende,  
 
at i sin oprindelige henvendelse til DSB skrev klageren, at Kundecenteret ved den telefoniske hen-
vendelse oplyste, at toget var 18 minutter forsinket, og at man ikke ville hjælpe med erstatnings-
befordring. Den oplysning fremgår ikke af klageskemaet. 
 
at klageren herefter tog en taxa fra Lunderskov til Esbjerg, angiveligt kl. 12:25 og betalte angive-
ligt 800 kr. for denne taxa. Klageren har oplyst at være i besiddelse af billet og taxaregning, men 
har ikke indsendt dem til DSB, og DSB har ikke anmodet om at få dem forelagt,  
 



   

at DSB oprindeligt har afvist at betale taxaen med henvisning til, at betingelsen for at yde erstat-
ningsbefordring ikke var opfyldt i og med, at toget ikke var mere end ½ time forsinket, og at 
DSB's forpligtelse tidligst indtræder, hvis en forsinkelse er eller kan forudses at blive mindst 1 time,  
 
at det tog, klageren skulle have været med, var planlagt til afgang fra Lunderskov klokken 12:13 
og afgik 12:43 og ankom til Esbjerg med 25 minutters forsinkelse. Det var et regionaltog, der ud-
sendes fra Fredericia. Klageren tog en taxa klokken 12:25 altså kun 12 minutter efter togets plan-
mæssige afgang og på et tidspunkt, hvor han i Kundecenteret havde fået at vide, at toget var 18 
minutter forsinket,  
 
at da klageren ikke benyttede toget og dermed heller ikke sin billet, kan han få refunderet sin billet 
uden gebyr under henvisning til forsinkelsen eller alternativt benytte sine rettigheder efter DSB's 
rejsetidsgaranti, det vil sige en kontant godtgørelse eller en erstatningsbillet beregnet på grundlag 
af den forsinkelse hvormed klageren rent faktisk ankom til Esbjerg målt i forhold til køreplanen,  
 
at DSB anerkender, at kunden kan have fået forskellige informationer på forskellige tidspunkter 
under sit ophold på Lunderskov station, en - muligvis fejllæst - skærminformation, en højttalerin-
formation og en personlig information. I den personlige information blev klageren orienteret om, 
at toget var 18 minutter forsinket, og at DSB ikke stillede erstatningsbefordring til rådighed. Var 
han på det tidspunkt, da han bestilte eller tog taxaen i tvivl om, hvad situationen var, og hvilke 
rettigheder han havde, kunne han have ringet til DSB's Kundecenter endnu en gang, enten for at 
få information om toggangen eller for at få det tilsagn, som efter DSB’s forretningsbetingelser 
kræves for at kunne benytte erstatningsbefordring, herunder taxa under de nu øjensynligt ændre-
de omstændigheder,  
 
at dette har klageren ikke gjort, og DSB må derfor henholde sig til, at klagerens tog var forsinket 
en halv time, så DSB have ikke nogen pligt til at stille erstatningsbefordring til rådighed,  
 
at klageren, da han tog taxaen var orienteret om, at DSB ikke ville stille erstatningsbefordring til 
rådighed og derfor principielt bør bære risikoen for ikke at kunne få dækket udgiften,  
 
at da han fik modstridende oplysninger ikke igen søgte oplysning hos DSB eller som minimum til-
sagn om, at han kunne anvende en taxa. Der henvises til forretningsbetingelsernes § 5, særligt § 
5,5,  
 
at klageren gør følgende gældende: 
 
• At kundecenter ikke kunne bestille taxa 
• At den samlede forsinkelse ville løbe op i 1-1½ time, hvis toget skulle afventes og 
• At DSB har ikke givet korrekt klagevejledning. 
 
Det sidste beklages og det er en fejl i dette tilfælde, men i DSB's oprindelige svar er henvist til 
forretningsbetingelserne, hvor det oplyses, at DSB er tilknyttet Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, 
og at der i øvrigt henvises til at søge godtgørelse for forsinkelse efter rejsetidsgarantien. Det har 
klager ikke benyttet sig af men i stedet klaget til ankenævnet. Hverken DSB eller klageren har i 
øvrigt tidligere været opmærksom på dette forhold eller tillagt det betydning. 
 
at klageren i følge egne oplysninger, som DSB ikke har bestridt eller forlangt dokumentation for, 
tog en taxa fra Lunderskov fra 12:25, det vil sige 12 minutter efter den køreplansmæssige af-
gangstid fra Lunderskov. Det var før udløbet af de 18 minutter, som kundecenteret havde oplyst, 



   

at toget var forsinket, da klageren spurgte DSB's kundecenter om forsinkelse og mulighed for at 
tage taxa. Hvornår denne forespørgsel blev foretaget foreligger ikke oplyst, men sandsynligheden 
taler for, at det er foretaget en vis tid, før klagerens tog planmæssigt skulle ankomme til Lunder-
skov. Der er blevet givet generelle informationer om toggangen fra Lunderskov, og der er blevet 
givet informationer om forsinkelser, men om de omfatter klagers tog synes usikkert - hverken kla-
geren eller DSB kan i dag dokumentere de konkrete oplysninger, men DSB har sandsynliggjort, at 
der ikke kan være givet oplysninger om forsinkelser for klagerens tog som anført af klager,  
 
at DSB's Kundecenter ved klagers henvendelse anførte, at betingelserne for erstatningsbefordring 
ikke var opfyldt i klagerens tilfælde, fordi forsinkelsen med DSB's tog ikke var og heller ikke kunne 
påregnes at blive over en time, men var væsentligt mindre. DSB har ingen forpligtelse til at ind-
regne den forsinkelse, der ville opstå ved videre rejse fra Esbjerg med bus, sådan som klageren 
gør. Selv om DSB ikke uden videre kan bestille taxa hvor som helst i landet og få tilsendt en reg-
ning, kan kundecenteret udmærket give tilladelse til at bruge taxa og vil i den forbindelse kunne 
opgive et nummer, som skal anføres på regningen når den indsendes til DSB til refusion,   
 
at en situation, som den klageren har oplevet også set med DSB's øjne altid er beklagelig. På den 
anden side gjorde vejrforholdene den pågældende dag trafikforholdene ekstremt vanskelige og 
stillede de største krav til mennesker og materiel.  
 
Derudover har DSB anført følgende:  
 
”Teknisk note 
Informationsskilte og højttalerudkald på stationerne drives af Banedanmark. Togviserskiltet styres af togets 
køreplan og automatisk registrering af togets kørsel. Banedanmark har på forespørgsel fra DSB oplyst, at de 
ikke er bekendt med, at der skulle være fejl i skiltningen eller styringen heraf den pågældende dag på Lun-
derskov station. Det pågældende tog udsendes fra Fredericia 11:45 og det tidligste tidspunkt, der kan vises 
en forsinkelse på 48 minutter på skærmen i Lunderskov er 48 minutter efter dette tidspunkt, altså klokken 
12: 33 - altså knapt 10 minutter efter at klageren havde taget en taxa fra Lunderskov. Der foreligger derfor 
teoretisk den mulighed, at klageren kan have misforstået eller fejllæst skiltningen, f.eks. læst en skiltning 
vedrørende et andet tog end det, han skulle benytte.” 

 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:  
Klageren har på sekretariatets anmodning indsendt kopi af taxakvittering og billet: Taxakvitterin-
gen ser således ud: Det fremgår, at turen blev påbegyndt kl. 12.20.  



   

 
 
 
 
DSBs Forretningsbetingelser § 5 gengives her:  
 

”Bestemmelserne i denne paragraf har kun gyldighed for rejser i Danmark med DSB tog inkl. S-tog. 
Ved forsinkelser søger DSB at reducere forsinkelsen og generne for passagererne. 

Vælger en passager at afbryde en rejse på grund af en større forsinkelse, eller fordi en tilslutningsforbindel-
se ikke opnås, kan passageren få tilbagebetalt billetten for den del af rejsen, som ikke gennemføres på 

grund af forsinkelsen. Tilbagebetalingen sker uden gebyr. Bestemmelsen om tilbagebetaling er kun gælden-

de, såfremt billetten er omfattet helt eller delvist af DSB’s takstkompetence. 



   

Hvis DSB ikke inden for rimelig tid og maksimalt inden for en time har sørget for videre transport, dækker 
DSB passagerens rimelige omkostninger til videre transport til den station i Danmark, hvortil passageren har 

billet eller kort. 

Ved vurderingen af, hvad der er rimelig tid, lægger DSB til grund, at DSB med al fornøden energi og uden 
ophold søger at tilvejebringe videre transport for alle de passagerer, der er ramt af den pågældende forsin-

kelse. 
Passageren skal indhente udtrykkeligt tilsagn fra DSB’s personale til de dispositioner, der træffes af passage-

ren med henblik på videre transport som beskrevet ovenfor. 
Passageren er i øvrigt under alle omstændigheder forpligtet til at minimere omkostningerne til erstatningsbe-

fordringen. Forsinkelser kan medføre, at forbindelse med andet tog ikke opnås. I vurderingen af, om en 

forbindelse skal afvente et forsinket tog, inddrager DSB, hvor lang ventetid der vil være til den næste for-
bindelse på den pågældende strækning. 

Hvis ventetiden er over 1 time, eller det er sidste forbindelse på strækningen den pågældende dag, vil DSB 
som hovedregel sikre forbindelse eller tilbyde erstatningsbefordring til den station i Danmark, hvortil passa-

geren har billet eller kort. 

DSB dækker ikke passagerens omkostninger til videre transport, såfremt forsinkelsen skyldes forhold uden 
for DSB’s kontrol, så som ekstraordinære vejrforhold eller naturbegivenheder, påkørsler, bombetrusler, of-

fentlige myndigheders påbud eller forbud, strejke, lockout eller andre tilsvarende forhold. 
DSB yder rejsetidsgaranti. Mulighederne og vilkårene herfor er udførligt beskrevet i særskilt brochure og kan 

også ses på www.dsb.dk. Ved internationale rejser med internationale tog yder DSB godtgørelse for forsin-
kelser i overensstemmelse med General Conditions of Carrigage. 

DSB yder ikke anden eller yderligere erstatning end ovenfor nævnt som følge af forsinkelser. 

Klager til DSB i anledning af forsinkelsen kan rettes til nærmeste station eller sendes til DSB, jf. § 7.” 
 

 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER:  
 
Ankenævnet lægger efter oplysningerne på taxabonen til grund, at klagerens taxatur blev påbe-
gyndt kl. 12.20, hvilket var 7 minutter efter, at den planlagte togforbindelse fra Lunderskov mod 
Esbjerg skulle have været afgået.  Dette gjorde han på baggrund af oplysninger på perronskiltene 
om en længere tids forsinkelse og fra Kundeservice om, at toget var forsinket på ubestemt tid.  
 
Ankenævnet bemærker i den forbindelse, at skiltene på perronerne styres af en automatisk regi-
strering af togenes kørsel, hvorefter der kl.12.20 højst kunne have stået, at toget var 35 minutter 
forsinket.  
 
Toget afgik kl. 12.43, hvilket var en halv time efter planmæssig afgang. 
 
Reglerne om rejsetidsgodtgørelse træder i kraft efter en times forsinkelse, og der  er hverken i 
DSBs forretningsbetingelser eller i EU's Passagerrettighedsforordning nr. 1371/2007 for togpassa-
gerer bestemmelser om, at passageren kan få udgifter til erstatningsbefordring dækket på et tidli-
gere tidspunkt.  
   
Ankenævnet lægger til grund, at Kundecenter oplyste klageren, at man på tidspunktet for hans 
henvendelse,  ikke var i stand til give ham tilladelse til at tage en taxa på DSBs regning. 
 

http://www.dsb.dk/


   

Herefter, og da DSB heller ikke på andet grundlag er erstatningsansvarlig for forsinkelsen, som 
efter det oplyste skyldtes helt  ekstraordinære vejrmæssige forhold, har klageren ikke krav på at få 
erstattet sine udgifter til taxa.  
 
Ankenævnet henstiller, at DSB giver ankevejledning om Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, når 
de træffer afgørelse i klagesager fra forbrugere om civilretlige spørgsmål.  
 
Klageren henvises til at få udgifterne til billetten godtgjort ved anvendelse af ansøgningsskema.  
  
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSB er berettiget til at afvise at erstatte klagerens udgift på 800 kr. til taxa.  
 
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 
 
 

 
 


