
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2010-0163 
 
 
Klageren:  XX 
  2300 København S. 
 
 
Indklagede: DSBFirst 
 
 
Klagen vedrører: Krav om tilbagebetaling af rejsegodtgørelse til NEM-konto og om udle-

vering af betalingskortnummer.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 3. april 2010.  
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 19. maj 2010. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren forsøgte forgæves den 1. april 2010 at købe et klippekort 
på Ørestad station med sit dankort og rettede i e-mail af 3. april 2010 henvendelse til DSBFirst om 
at få pengene retur og oplyste registrerings- og kontonummer til sin bank.  
 
I e-mail af 6.april 2010 bad DSBFirst klageren om at oplyse kortnummer samt hans CPR-nr. til 
brug for udbetaling af beløbet via NEM-Konto enten i et brev eller i en e-mail.   
 
Hertil skrev klageren samme dag, at han ikke ville give disse oplysninger over e-mail. 
 
DSBFirst fastholdt i den 7. april 2010, at de skulle bruge hans kortnummer for se automatens hi-
storik. 
 
Klageren rykkede DSBFirst for nyt i sagen den 16. april 2010 og oplyste, at han tidligere havde 
fået penge retur fra Metroservice ved at oplyse bankkontonummer. Han spurgte endvidere om 
proceduren for at klage.   
 
DSBFirst gentog i e-mail af 19. april 2010, at de ikke kunne behandle sagen, før de modtog de 
nævnte oplysninger og oplyste, at de ikke var bekendt med Metroens sagsbehandling. 



   

 
Klageren udbad sig samme dag oplysning om, hvordan han kunne klage.  
 
DSBFirst fastholdt i e-mail af 20. april 2010, at deres sagsbehandling i forbindelse med fejlbehæf-
tede automater ikke var magen til Metroens, og at de ikke kunne finde hans køb i automatens hi-
storik eller udbetale ham penge, med mindre de fik udleveret de udbedte oplysninger. DSBFirst 
beklagede, at klageren ikke tidligere var blevet informeret om muligheden for at give sine oplys-
ninger telefonisk og udbad sig oplysningerne inden 14 dage, hvorefter de ville betragte sagen som 
værende afsluttet uden yderligere sagsbehandling. De gav derpå klagevejledning om Ankenævnet 
for Bus, Tog og Metro. 
 
Klageren indgav herefter klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. 
 
I forbindelse med sagens forberedelse i ankenævnets sekretariat oplyste DSBFirst, at de havde 
undersøgt sagen yderligere og havde fundet ud af, at DSBFirst betaler DSB for at håndtere denne 
type sager, og at DSB er forpligtet til at udbetale via NEM-konto, da DSB er en offentlig virksom-
hed, men at når klageren havde tilkendegivet at frafalde klagen, ville de indsætte 175 kr. på hans 
bankkonto. 
 
Klageren ønskede ikke at frafalde klagen. 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren Ønsker klagen behandlet har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at det burde være tilstrækkeligt at indsende kvitteringen, hvoraf de første 8 og sidste 4 cifre af 
hans kortnummer fremgår, samt at oplyse tidspunkt og automat/terminal-information for at 
DSBFirst kan spore hans betaling, uden at han skal udlevet noget så fortroligt som cpr-nr. og beta-
lingskortnummer,  
 
at da han oplyste at ville klage over forløbet, blev han arrogant henvist til Ankenævnet for Bus, 
Tog og Metro,  
 
at da han tidligere var ude for samme problem med billetkøb hos Metroselskabet I/S, var der ingen 
problemer med at få pengene retur ved at indsende kvittering og oplyse bankkonto. Metroselska-
bet I/S er også en offentlig virksomhed,  
 
at DSBFirst kunne have oplyst om deres forpligtigelse tidligere (hvis det i øvrigt er sandt),  
 
at DSBFirst kunne havde accepteret hans scannede kvittering i første omgang,  
 
at det ikke kan være rigtigt at man skal opgive CPR-nr., når DSBFirst skylder en penge – og ikke 
hvis man kører uden billet,  
 
at det ikke kan være rigtigt, at der skal en klagesag til for at få sine penge retur,  
 
at DSBFirst ikke er fremkommet med bevis på, at de er forpligtiget til at indbetale på Nemkonto og 
bort forklarer nu med interne procedurer, samt  
 



   

at han fastholder klagen, så andre ikke kommer til at havne i fedtefadet. 
 
 
Indklagede har gjort gældende,  
 
at de har undersøgt omstændighederne i forbindelse med udbetaling af penge ved fejlbehæftede 
automater. DSBFirst betaler DSB for at håndtere denne slags sager, og i DSB er man forpligtet til 
at udbetale via NEM-konto, da det er en offentlig virksomhed. Det er med baggrund heri, at klage-
ren er kommet i klemme,  
 
at de naturligvis ikke ønskede, at klageren skulle befinde sig i denne situation og derfor gerne ville 
tilbagebetale de 175 kr. på klagerens bankkonto, hvis han tilbagekaldte klagen, 
 
at de beklager den situation, de har sat klageren i,  
 
at det selvfølgeligt er forståeligt, at klageren føler, at de ikke er til at samarbejde med, førend man 
begynder en klagesag. Det er naturligvis ikke sådan, at de ønsker at fremstå og beklager det sags-
forløb, klageren har haft, hvor der på baggrund af interne procedurer, måske er gået noget kun-
deservice tabt,  
 
at DSBFirst og Metro ikke er det samme selskab og har forskellige procedurer og sagsgange, hvor-
for det ikke kan sammenlignes, hvordan de to selskaber behandler sine sager,  
 
at DSBFirst på baggrund af denne sag er i gang med at ændre procedurerne for tilbagebetaling 
ved fejlbehæftede automater.  
 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Indledningsvis bemærker ankenævnet, at der ikke grundlag for at kritisere, at DSBFirst oplyste 
klageren om klageadgangen til ankenævnet på dennes forespørgsel om klageproceduren.  
 
Ankenævnet har noteret, at DSBFirst har oplyst, at de er i færd med at indføre ændringer ved 
tilbagebetalinger i sager som den pågældende.  
 
Ankenævnet finder det imidlertid kritisabelt, at DSBFirst ikke på et tidligere tidspunkt i klageforlø-
bet undersøgte baggrunden for deres forretningsgange i forbindelse med tilbagebetaling, således 
at klageren kunne have undgået at indgive klage til ankenævnet for at få pengene indsat på sin 
bankkonto.  
 
Endvidere finder ankenævnet, at det er kritisabelt, at DSBFirst betingede tilbagebetalingen af de 
175 kr. af, at klagen ved ankenævnet frafaldes.  
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 



   

AFGØRELSE: 
 
 
DSBFirst pålægges at udbetale beløbet på 175 kr. til klagerens bankkonto. 
 
Idet klageren herefter har fået medhold i klagen, skal DSBFirst endvidere i medfør af lov om for-
brugerklager § 17, stk. 3 som tilsluttet selskab i sagsomkostninger til Ankenævnet for Bus, Tog og 

Metro betale 10.000 kr. inkl. moms, jf. vedtægterne § 27, stk. 2, jf. bilag A og § 9 i bekendtgø-

relse om omkostninger ved godkendte private klagenævn.  
 
Beløbet opkræves ved særskilt faktura.  
 
Hvis DSBFirst  ikke vil anse sig for bundet af afgørelsen, skal dette meddeles ankenævnets sekre-
tariat skriftligt inden 30 dage efter modtagelsen af afgørelsen. DSBFirsts navn vil herefter blive 
offentliggjort på en liste på ankenævnets hjemmeside, medmindre DSBFirst har anlagt sag ved 
domstolene om de forhold, som klagen har omfattet, jf. vedtægterne § 23, stk. 2.  
 
Selve afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden, uanset om der anlægges sag ved domstolene, jf. 
vedtægterne § 22.  
 
Ankenævnet tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til klageren, jf. vedtægterne § 26, stk. 4., da 
klageren har fået medhold. 
 
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 3. december 2010. 
    

     
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


