
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2010-0135 
 
 
Klageren:  XX 
  6000 Kolding 
 
 
 
Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift/administrationsgebyr på 100 kr. for manglende Print Selv-

billet.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Ingrid Dissing (2 stemmer) 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 6. marts 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 15. april 2010.  
 
Sagens omstændigheder: Klageren bestilte den 5. januar 2010 på DSBs hjemmeside en print-
selv-billet til en rejse den følgende dag fra Kolding til København H. Klageren udskrev imidlertid 
kun ordrekvitteringen og ikke selve billetten.  
 
På kvitteringen stod blandt andet:  
 
”Tak for din bestilling. 
Kvittering for køb af Print Selv-billet.  
Ordrenummer: XXXX 
Billetnummer: XXXXX 
 
Vi sender Print Selv-billet og ordrekvittering til:[Klagerens e-mail] 
 
Husk at:  -   udskrive din billet og medbringe den i toget  

- medbringe dit Prins Selv-ID ”  
  
Ifølge klageren havde han travlt, idet en taxa ventede på ham, da han printede, og først da han 
sad i taxaen, opdagede han, at han skulle have printet noget mere. Han gik derfor ind på Kolding 



   

station og foreviste sin kvittering og bad om at få selve billetten, hvilket ikke kunne lade sig gøre. 
På Fredericia station forsøgte han igen uden held i billetsalget af få printet billetten. Han kontakte-
de herefter togføreren, der oplyste at hvis han skulle med toget ville det koste en kontrolafgift på 
600 kr. Da klageren skulle til jobsamtale steg han på toget.  
 
Kl. 14:00 den 6. januar 2010 blev udstedt en kontrolafgift, som samtidig er en togbillet til klageren 
på 100 kr., som klageren dog nægtede at udfylde og underskrive. Togføreren anførte følgende 
under ”bemærkninger”: 
 
”Kunden havde ikke printet sin Print Selv-billet. Har skrevet afgiften på 100 kr. som gebyr for den 
tid, der er brugt på at få verificeret billetten. Han havde kun kvitteringsdelen medbragt.” 
 
Da klageren ikke betalte beløbet inden 14 dages fristen, modtog han en betalingspåmindelse med 
et rykkergebyr på 100 kr. DSB Kundecenter fastholdt kontrolafgiften efter klagerens henvendelse 
med henvisning til, at togføreren havde udvist konduite og kun pålagt en kontrolafgift på 100 kr. i 
stedet for 600 kr.   
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at først da han sad i taxaen blev han opmærksom på, at han manglede at printe billetten, som han 
ikke kunne få udleveret på hverken Kolding eller Fredericia Station, selv om han havde betalt for 
den,  
 
at togføreren oplyste, at det ville koste 600 kr. i kontrolgebyr (=bøde) + vistnok 40 kr. hvis billet-
ten købes i toget,  
 
at klageren bad om at købe en ny billet med kontanter med det formål at få refunderet den anden 
billet senere, men det kunne ikke lade sig gøre, og togføreren meddelte kort og ultimativt:” vi kø-
rer nu hvis du skal med”!! Take it or leave it. Klageren skulle til en jobsamtale i København, så han 
havde ingen alternative muligheder. Senere ville togføreren ”nøjes” med en kontrolafgift på100 kr. 
og sagde, at det var fordi, han var flink. Dette nægtede klageren, da han allerede havde betalt 
billetten og desuden sad med en kvittering, som han kunne vise togføreren,  
 
at klageren ikke forsøgte at snyde, hvilket den medbragte kvittering for betalingen bekræfter. I en 
tid hvor man gerne vil flytte folk over i de offentlige transportmidler og hvor togene oven i købet 
er fortrinlige og komfortable, er det helt grotesk, at denne sag skulle ødelægge hele hans rejse til 
København,  
 
at han er både vred og forarget over den manglende service og konduite,  
 
at det er helt ude af proportion det, som DSB gør. Man kunne retorisk spørge, om man kunne fo-
restille sig, at man ville blive afvist hos et flyselskab, hvis man havde betalt en billet, stod med en 
kvittering og pengene trukket på kreditkortet. Nej vel? Eller hos et charterflyselskab – en kvittering 
for en betalt rejse, men man havde glemt rejsebeviset hjemme. Der ville fluks blive udstedt et nyt 
rejsebevis med et smil og med ønsket om en god rejse. Hvis man kan se dokumentation for, at 
pengene er betalt, ville man naturligvis hellere end gerne have passageren med uden at udstede 
en bøde på grund af et tåbeligt stift system. Alle andre ville udvise konduite i denne situation. Og 



   

så er DSB oven i købet en servicevirksomhed, som gør alle krumspring for at få deres kunder til at 
booke via internettet.  
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at der er enighed om, at klageren har rejst uden at kunne vise gyldig billet og ved billettering kun 
har været i besiddelse af kvittering for en netbillet. Klageren finder, at det burde være tilstrække-
ligt, uanset at det modsatte fremgår af kvitteringsdelen for netbilletten. På det i toget af klageren 
fremviste papir fremgår, at det er en bekræftelse på bestilling og at man skal huske at udskrive 
billet og medbringe print-selv ID - det kan næppe stå mere fremtrædende, end det gør, samt 
 
at det er DSB's opfattelse, at DSB har været berettiget til at opkræve en kontrolafgift på 600 kr., 
men togføreren valgte i den konkrete situation at vise imødekommenhed og undersøge forholdene 
nærmere og herefter opkræve en administrationsafgift på 100 kr., jf. forretningsbetingelsernes § 
4.2. DSB finder at der er den fornødne hjemmel til den anvendte fremgangsmåde i DSB's forret-
ningsbetingelser og må derfor i den konkrete sag fastholde såvel administrationsafgiften som ryk-
kergebyret. 
 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
§ 4 i bekendtgørelse nr. 973 om kontrolafgifter m.v. af 22. september 2006 udstedt i medfør af 
dagældende lov om jernbaner § 23, har følgende ordlyd:  
 
”Jernbanevirksomheder, der ifølge kontrakter udfører trafik som offentlig service, kan opkræve kontrolafgift 

og ekspedtionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet og kort).  
Stk. 2. Jernbanevirksomheder, der udfører anden form for trafik end den i stk. 1 nævnte, kan opkræve kon-

trolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet og kort).  
Stk. 3. Kontrolafgift og ekspeditionsgebyr fastsættes i jernbanevirksomhedens forretningsbetingelser. Kon-

trolafgift og ekspeditionsgebyr efter stk. 1 tillægges udpantningsret i forretningsbetingelserne.” 

 
Det fremgår af DSBs forretningsbetingelser § 4.2., at passagerer, der ikke viser gyldig billet eller 
kort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift på 600 kr. Kontrolafgiften er samtidig billet til rejsen 
til den station, passageren oplyser. DSB kan i øvrigt som betingelse for eftergivelse af kontrolafgift 
opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. 
 
Da klageren ikke udprintede selve billetten og derfor alene kunne forevise en kvittering for købet, 
kunne han ved kontrollen af rejsehjemlen ikke forevise gyldig billet. Han kunne derfor med rette 
være blevet pålagt en kontrolafgift på 600 kr.  
 
Togføreren valgte imidlertid at opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. for de undersøgelser, han 
foretog for at sikre sig, at klageren havde købt den pågældende billet og formentlig, at denne ikke 
senere var søgt refunderet.  
 



   

Ankenævnet finder, at der er hjemmel til at opkræve et sådant ekspeditionsgebyr i den citerede 
bekendtgørelse og forretningsbetingelserne. 
 
Da klageren ikke betalte de 100 kr. inden 14 dages fristen, har DSB S-tog været berettiget til at 
sende ham en betalingspåmindelse 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 skrivel-
sen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 

3, for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens 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 Fjern- og Regionaltog er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af ekspediti-
onsgebyret på 100 kr. og det påløbne rykkergebyr på 100 kr., i alt 200 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 2. september 2010.  

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 

 
 


