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SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 25. januar 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 29. marts 2010. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste med 5 andre med tog fra København til Innsbruck 
den 18. december 2009. Såvel på udturen som på hjemturen var toget forsinket, og klageren søg-
te den 25. januar 2010 DSB om rejsetidsgodtgørelse. Klageren var ikke i besiddelse af de originale 
billetter men vedlagde kopi af sin booking og henviste til, at han telefonisk var orienteret om, at 
DSB var i besiddelse af elektroniske data om billetterne.  
 
DSB afslog i brev af 9. februar 2010 at yde rejsetidsgodtgørelse, idet klageren ikke havde de origi-
nale billetter og beklagede, at en medarbejder var fejlinformeret om, at der kunne udbetales godt-
gørelse uden billetterne.  
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kompensation for en dårlig og forsinket togtur samt at klage over, at DSB har 
givet udtryk for at han forsøger at snyde, når han ikke kan forevise de originale billetter. Til støtte 
herfor har han gjort gældende,  
 
at toget fra København til Innsbruck var mere end 4 timer forsinket og på hjemturen var toget 
mere end en time forsinket,  



   

at han har smidt billetterne ud men kan dokumentere ved bankprint, at de er købt og ligeledes ved 
bankprint, at han har købt mad i spisevognen på vej hjem,  
 
at DSB Kundeservice siger, at der ikke er mulighed for at se hans betaling i deres elektroniske sy-
stem, men en navngiven medarbejder oplyste ham, at der står et bookingnummer, så hun kunne 
åbenbart godt finde oplysninger på hans billet. Det kunne være interessant at vide, hvad der står 
under bookingnummeret. Kan DSB se, at de rejste 6 personer på omtalte dage, og at billetterne er 
betalt?,  
 
at DSB gør gældende, at han kan have givet billetterne til andre personer, der også har klaget og 
fået penge retur. Men kan det ikke ses i DSBs system, om der er givet penge retur for omtalte 
periode til 6 personer på rejse fra København til Innsbruck?,  
 
at det har været ubehageligt at blive mistænkt for at snyde. I brevet fra den 9. februar 2010 lyver 
DSB ved at skrive, at de har forsøgt at ringe gentagne gange, når han kan se på mobilen, at de 
ringede en gang, hvilket kan dokumenteres,  
 
at han har fremlagt bilag på betaling af billetter og betaling af mad i spisevogn samt andre køb i 
Østrig som bevis på, at han har været på ferie,  
 
at han af anden medarbejder fra DSB fik den besked, at han ved oplysning af bookingnummer og 
dokumentation på betaling kunne få penge tilbage. Han ved fra professionelle IT-folk, at DSB selv-
følgelig godt i deres IT-system kan se, at der ikke er udbetalt erstatning for hans billetter til andre. 
Dette benægter DSB og fremviser derved en uhæderlighed og en utroværdighed, der burde koste 
firmaet en advarsel,  
 
at han ønsker en eller anden form for kompensation for en virkelig dårlig togtur, der ud over for-
sinkelser, var præget af ekstrem dårlig service, hvor de absolut intet svar kunne få på, hvornår de 
var fremme. Togene var på rekordtid klamme, da intet skrald blev fjernet på toiletter og gange. Så 
alt i alt en frygtelig tur, hvor varmen forsvandt hver gang, de holdt stille, hvilket de gjorde ofte.  
 
Indklagede: Fastholder afvisningen af at yde godtgørelse og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at klagen skal behandles efter de internationale rejseregler, og med den forsinkelse, der har væ-
ret, er klageren berettiget til godtgørelse på 50 % for udturen og 25 % for hjemturen. Da klageren 
imidlertid ikke har været i stand til som krævet at fremlægge de benyttede billetter, har DSB an-
vist anmodningen,  
 
at kravet om at kunne fremlægge de originale billetter som dokumentation for køb af rejse frem-
går af såvel den formular, som klageren har udfyldt, som af de relevante internationale rejseregler 
GCC-PRR artikel 9,2,3, der kan ses i dansk oversættelse på DSBs hjemmeside på denne adresse: 
http://www.dsb.dk/Global/PDF/Om%20DSB/Forretningsbetingelser/GCC_CIV_PRR.pdf 
 
En billet er et ihændehaverbevis og set med jernbaneselskabernes øjne, er de benyttede billetter 
kundens dokumentation for selv at have benyttet de pågældende billetter og ikke at have fået 
dem ombyttet med andre, overdraget dem til andre herunder evt. solgt dem, ikke at have fået 
godtgørelse for samme forhold hos andre jernbaneselskaber eller evt. forsikringsselskaber. Det er 
derfor et velbegrundet og ufravigeligt krav for at få godtgørelse ved forsinkelse, at man kan frem-
lægge den originale billet som dokumentation, samt  
 

http://www.dsb.dk/Global/PDF/Om%20DSB/Forretningsbetingelser/GCC_CIV_PRR.pdf


   

at der har været en dialog mellem klageren og DSB om, hvilke oplysninger DSB måtte være i be-
siddelse af. I den konkrete sag har DSB nogle oplysninger, der kan dokumentere købet af pladsbil-
letter men ikke hele billetkøbet, og DSB har ingen mulighed for at efterspore, hvad der efterføl-
gende måtte være sket med de pågældende billetter. DSB har derfor også i dialogen med klageren 
afvist at udbetale godtgørelse med baggrund i de oplysninger, DSB måtte være i besiddelse af 
med henvisning til den ovenanførte dokumentation. 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af booking og diverse bankudskrifter. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Reglerne om godtgørelse for forsinkelser ved togrejser i udlandet findes i DSB’s forretningsbetin-
gelser for rejse i udlandet, hvoraf blandt andet fremgår, at det er en betingelse, at de originale 
billetter forevises. Dette fremgår ligeledes af klageblanketten.  
 
Klageren har ikke kunnet fremvise originale billetter, da han ifølge egne oplysninger har smidt dem 
ud efter endt rejse.  
 
Kravet om forevisning af originale billetter er efter ankenævnets opfattelse et velbegrundet krav, 
da billetterne ikke er personlige, og derfor skal beskytte mod eventuelt misbrug af reglerne om 
godtgørelse, således som redegjort for af DSB. 
  

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSB er berettiget til at opretholde kravet om forevisning af originale billetter, før der udbetales 
godtgørelse.  
 
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 


