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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2013-0027 
 
 
Klageren:  XX 
  1437 København K 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S 
CVR:  21 26 38 34 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på Operations Dagsværk-billet  
  i metroen.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Lise Bjørg Pedersen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 9. november 2012. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 31. januar 2013. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren er elev på Ingrid Jespersens Gymnasium på Østerbro, og 
deltog den 7. november 2012 i Operation Dagsværk. I den forbindelse havde hun modtaget et 
arbejdskort. Arbejdskortet er foruden en kvittering også gyldig som billet. Af følgebrevet fremgår 
der følgende: 
 

 
 
Den medfølgende kvittering/billet klageren modtog i forbindelse med Operation Dags-
værk så således ud: 
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Klageren var af den opfattelse, at billetten kunne anvendes til al offentlig transport, og rejste der-
for med metroen. Ved Flintholm station kl. 10:43 var der kontrol af hendes rejsehjemmel, og idet 
hun ikke kunne forevise gyldig billet, blev hun pålagt en kontrolafgift på 750 kr.  
 
Den 9. november 2012 anmodede klageren Metro Service om nedsættelse af kontrolafgiften eller 
”et eller andet”, idet hun ikke var klar over, at Operation Dagsværk-billet ikke var gyldig i metroen. 
Den 20.november 2012 kontaktede klageren igen Metro Service med samme anmodning. 
 
Metro Service afviste klagerens anmodninger den 18. januar 2013 med følgende begrundelse:  

 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at hun var på vej ud for at arbejde på Operation Dagsværk-dagen, hvor hun havde fået at vide, at 
al offentligt transport var inkluderet, 
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at da hun var lige ved at stå af metroen på Flintholm, kom der en steward, og hun viste ham Ope-
rations Dagsværk-billetten. Stewarden meddelte hende, at billetten ikke var gyldig til brug i metro-
en, 
 
at hun havde sit klippekort i den anden hånd, og havde hun vidst, at Operation Dagsværk- billet-
ten ikke var gyldig, havde hun selvfølgelig bare klippet, 
 
at hun endda prøvede at finde en steward på Christianshavns station for at være sikker, men der 
var ikke nogen kl.10:26, 
 
at hun ikke ville have noget imod at betale, hvis hun rent faktisk havde snydt, 
 
at hun den 18. januar 2013 modtog følgende svar fra Metro Service: 
"Du skal således selv sikre dig, at din billet eller klippekort er korrekt stemplet og gælder hele rejsen, lige-

som du ved billetkontrol skal kunne fremvise din gyldige rejsehjemmel på forlangende. Vi kan desværre ikke 
efterfølgende acceptere, at der fremvises billetter eller klippekort, da disse er upersonlige, og derfor alene 

gyldige af ihændehaver på billetteringstidspunktet..." 

 
at som det fremgår, er der ingen sammenhæng mellem grundlaget for hendes aktuelle sag og 
Metro Services begrundelse for afvisningen af klagen. Hvorfor tales der om "korrekt stemplet" og 
"efterfølgende" accept af billetter og klippekort? Det har intet med klagen at gøre. Enten er svaret 
en standardskrivelse, som ikke passer på den situation klagen vedrører, eller også er der sendt et 
forkert svar, 
 
at enten skal kontrolafgiften frafaldes, da der foreligger undskyldende omstændigheder idet hun 
troede, at hun i forbindelse med sit frivillige arbejde med Operation Dagsværk havde gyldig rejse-
hjemmel ikke blot til S-tog, men også til Metro, 
 
at kun ved at zoome ind på den med småt skrevne tekst i SMS-billetten der udstedes i forbindelse 
med Operation Dagsværk, kan man se, at de kun gælder til S-tog, 
 
at der alternativt ønskes, at sagen hjemvises til fornyet behandling hos Metro Service, så de for-
holder sig til grundlaget for klagen og ikke blot sender et forkert (standard)svar, samt 
 
at det bemærkes, at hun naturligvis i alle andre situationer stempler sit klippekort; og aldrig tidli-
gere er blevet pålagt en kontrolafgift.. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at de offentlige trafikselskaber i Hovedstadsområdet alle kører efter et selvbetjeningssystem, hvor 
det er passagerens eget ansvar selv at sikre sig gyldig rejsehjemmel inden påstigning. 
Dette fremgår også af de fælles rejseregler, 
 
at i tilfælde, hvor der ikke på forlangende kan fremvises gyldig rejsehjemmel, må det accepteres, 
at skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør kr. 750,-. Denne grundregel er en forud-
sætning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstads-
området. Dette fremgår også af folderen Metroens rejseregler, som er tilgængelig på hjemmesiden 
www.m.dk. Herudover er informationen tilgængelig på stationernes info-tavler og i foldere, 
 

http://www.m.dk/
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at af informationerne fra Operation Dagsværk fremgår det: 
 

 
at der således er givet information om, at arbejdskortet ikke var gældende til rejse med Metro og 
Movia-busser, 
 
at på baggrund af ovenstående fastholdes, at klageren ikke har haft gyldig rejsehjemmel til rejse 
med metroen, hvorfor kontrolafgiften er korrekt pålagt og Metroen fastholder det fulde krav, samt 
 
at det afslutningsvis skal oplyses, at det brev, der er sendt til klageren den 18. januar 2013, gan-
ske rigtig er et standardbrev. Dette standardbrev benyttes i de situationer, hvor der af den ene 
eller anden årsag ikke på forlangende kunne fremvises gyldig billet eller klippekort. 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
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.  
 
Hvis passageren ikke har gyldig billet eller kort, når han/hun bliver kontrolleret, skal der betales en  
kontrolafgift på 750 kr. 
 
Den konkrete sag:  
 
Det følger af Metros rejseregler, at passageren ved rejsens begyndelse skal være i besiddelse af 
gyldig billet. 
 
Klageren var i besiddelse af en Operations Dagsværk- arbejdskort, der foruden at fungere som 
kvittering var gyldig som billet med DSB, DSB S-tog, DSB First, Regionaltog og Lokalbanen, men 
ikke gjaldt til metro eller Movia-busser. Dette fremgik både af følgebrevet til arbejdskortet samt af 
klagerens egen ”kvittering”. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette. 
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Ankenævnet finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, der kan fritage 
klageren for at betale den pålagte kontrolafgift ved rejse uden gyldig rejsehjemmel. 
 
Imidlertid bemærker ankenævnet, at Metro Services standardskrivelse til klageren den 18. januar 
2013 kan have givet klageren det indtryk, at Metro Service ikke havde taget stilling til hendes kon-
krete klagepunkter. Dette kan have bidraget til, at klageren valgte at anke afgørelsen til ankenæv-
net. Derfor finder ankenævnet, at Metro Service skal godtgøre klageren hendes udgifter til klage-
gebyr på 160 kr. 
 

 
Ankenævnet træffer herefter følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling 
af kontrolafgiften på 750 kr. men skal fradrage 160 kr., som skal godtgøre klageren. Klageren skal 
betale beløbet til Metro Service inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters § 15. 
 
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 27. juni 2013. 
 

   
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


