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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2013-0100 
 
 
Klageren:  XX 
 
 
Indklagede: DSB S-tog A/S 
CVR nr.:  25 05 00 53 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Ingrid Dissing (2 stemmer) 
  Lise Bjørg Pedersen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 3. september 2013 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 29. april 2013. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren blev den 29. august 2012 kl. 10:07 pålagt en kontrolafgift i 
S-tog linje B, idet hans klippekort ikke var stemplet. På kontrolafgiften stod anførte at den var ud-
sted ”fra station: Nørreport, til station: Dybbølsbro”. 
 
Den 3. september 2012 anmodede han DSB Kundecenter om annullering af kontrolafgift og gjorde 
gældende, at han havde stemplet sit klippekort, og at automaten havde givet et tydeligt højt klik, 
men da han foreviste klippekort ved kontrollen, var kortet ikke stemplet, og klippet var ikke klippet 
af. Klageren oplyste ikke, på hvilken station han havde forsøgt at stemple sit kort. 
 
DSB Kundeservice afviste klagerens anmodning den 19. september 2012 og anførte: ”Billetsyste-

met er baseret på selvbetjeningsprincippet. Derfor skal passagererne selv sørge for at have 

gyldig billet eller kort til hele rejsen, inden de stiger på toget. 
  
Virker klippemaskinen ikke når du skal klippe, så skal du først prøve en af de andre maskiner 

på stationen. Der er altid flere klippemaskiner på stationen. Mindst en, ofte to, ved hver ad-

gangsvej. På Nørreport, er der rigtig mange klippemaskiner. 
  
Er der ingen der virker, så må du henvende dig i billetsalget hos 7-eleven eller i Kort & Godt-

butikken på stationen. Er der ikke et åbent billetsalg eller Kort & Godtbutik, så kan du ringe til 

DSB S-tog information på 24 68 30 30. Telefonen er åben hele døgnet. 
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Det kan aldrig anbefales at stige på toget uden enten at have fået stemplet sit klippekort eller 

have været i kontakt med vores personale. Det koster en kontrolafgift på 750 kroner.” 
 
DSB Kundecenter gjorde endvidere klageren opmærksom på at han for en anden kontrolafgift den 
18. juni 2012, fortsat skyldte 950 kr., og at udeståendet skulle betales sammen med kontrolafgif-
ten fra den 29. august 2012, senest den 27. september 2012. 
 
Nederst i mailen var anført en klagevejledning: 

 
 
Klageren svarede tilbage samme dag. Han gjorde gældende, at maskinen virkede, idet den sagde 
en høj lyd, men at der var en fejl på maskinen. Han krævede desuden oplyst, hvilke regler, der er 
gældende, når ”maskinen tydeligt virker, som den gjorde, men fejlagtigt ikke klippede kortet kor-
rekt af”, samt aktindsigt i hvor mange sager, der omhandlede denne fejl, og hvad udfaldet havde 
været. 
 
Den 5. oktober 2012 fastholdt DSB Kundeservice kontrolafgiften med henvisning til selvbetjenings-
princippet, herunder proceduren for fejlstempling, hvorved passageren er forpligtet til selv at kon-
trollere korrekt stempling inden ombordstigning. 
 
Klageren gav samme dag udtryk for, at han var uenig i afgørelsen og anmodede endnu engang 
om reglerne ved fejlstempling samt om aktindsigt. 
 
DSB kundecenters afdelingschef afviste endnu engang klagerens anmodning den 9.november 
2013. 
 
Klageren sendte den 9. november 2013 et videoklip til afdelingschefen, der skulle bevise, at ma-
skine var fejlbehæftet og bad endnu engang om aktindsigt samt reglerne om maskiner, der fejl-
stempler. Videoen viser, at klageren ved at trække klippekortet meget hurtigt ud af stempelmaski-
nen kan få maskinen til at sige stempel-lyden uden at der sker stempling eller afklipning af kortet. 
 
Den 7. december 2013 modtog klageren svar, hvori aktindsigt blev nægtet, idet klageren alene 
kan få aktindsigt i sin egen sag. DSB anførte videre: 
  
”Når du benytter stempelautomaterne, er det vigtigt, at du efterfølgende ser efter, at der er stemplet på 
kortet, og at stemplet er korrekt. Det er ikke nok du hører, at automaten har sagt klik. Trækker du kortet for 

hurtigt ud af automaten, når den ikke at stemple kortet, men automaten giver alligevel den sædvanlige lyd, 

som du også hører, når automaten når at stemple.”    
 
Klageren videresendte den samme dag sin klage til DSB Kundeambassadør. 
 
Den 22 marts 2013 modtog klageren afslag på sin anmodning af DSB Kundeambassadør, som 
blandt andet skrev:  
 
”I din henvendelse har du oplyst, at du, da du stemplede dit klippekort på Nørreport station, var af den 

overbevisning, at kortet blev korrekt stemplet. 
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På baggrund af dine oplysninger, fotos af klippekortet fra kontrollen i toget samt en drøftelse med den an-

svarlige for stempelmaskinerne på Nørreport station kan jeg konstatere, at du har forsøgt at stemple dit kort 

i en automat, hvor ”fremføringsarmen” har været i stykker. Ved denne fejl på stempelmaskinen bliver der 
ikke klippet i kortet, og maskinen giver derfor heller ingen lyd. 

  
Når en stempelmaskine ikke virker, henvises kunderne til at benytte en af de andre stempelmaskiner på 

perronen. Der er på Nørreport adskillige stempelmaskiner. 
 

I din henvendelse har du anmodet om at få aktindsigt i lignende sager, som DSB har behandlet, samt ønsket 

at få oplyst hvor mange henvendelser DSB har fået i lignede sager.  
Efter forvaltningsloven er der kun mulighed for aktindsigt i sager, hvor man selv er part.  

Det er muligt at se afgørelser fra lignende sager, der har været behandlet i ankenævnet på www.abtm.dk. 
” 

 
Klageren svarede dagen efter: ” Men det er 100% forkert. Maskinen gav lyd. En høj tydelig lyd. Du kan 

se bevis her. Skru op for lyden hvis du er i tvivl. 

Det er ovenikøbet en anden masking end den omtalte, så det kan ikke kun være den ene har fejl på fremfø-
ringsarmen!. Derfor fastholder jeg, at jeg har handlet i god tro, og det er en maskingfejl. Ser frem til at høre 

fra dig.” 

 
Kundeambassadøren besvarede klagerens henvendelse den 4.april 2013:  
”Tak for tilsendte videoklip. 
  

Videoklippet tilfører ikke nogle beviser til den konkrete sag. Din sag handler om en defekt stempelautomat, 

og sagen er afgjort på, at du skulle have benyttet en anden automat, da den du benyttede ikke virkede. 
  

Det, du viser på videoklippet, er muligheden for ved en bestemt adfærd, at få en automat der ikke er i styk-
ker til at stemple men ikke klippe ved at trække klippekortet for hurtigt ud. Konsekvensen af denne adfærd 

vil altid medføre en kontrolafgift i en kontrolsituation som følge af dit selvbetjeningsansvar, som foreskriver, 

at du skal huske at tjekke, om du har fået gyldig klip og stempel på dit kort.” 

 
Klagerens klippekort så således ud ved kontrollen: 

 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at han stemplede sit klippekort i DSB automaten, til klippekort gav et højt og tydeligt klik. Da han 
skulle fremvise kortet, havde automaten tydeligt stemplet. Der var sværte på kortet, men maski-
nen havde ikke klippet. En fejl på maskinen, 
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at han var i god tro og alt var i orden og havde ingen anledning til at tro at noget var galt,  
 
at det har været en meget lang sag uden forståelse for hans situation. Det har været svært for 
DSB at forholde sig til sagen, og til de indsendte billeder og video. De er hele tiden kommet med 
underlige standardforklaringer, som ikke giver mening i forhold til, at han har været i god tro hele 
vejen, samt 
 
at det var klippemaskinen på Østerport station, og ikke Nørreport station, det drejer sig om. Så 
hvis en fremføringsarm er i stykker på Nørreport station, er det noget sludder, desuden gav ma-
skinen en klippelyd, så det kan ikke være fremføringsarmen alligevel. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at klageren rejste den 29. august 2013 fra Nørreport station til Dybbølsbro. Ved billetkontrol fore-
viste han et klippekort, der ikke havde gyldig stempling og afklipning og blev derfor pålagt en kon-
trolafgift. Klager har oprindelig anført, at det var DSB’s fejl, da der var fejl på klippemaskinen. Kla-
ger havde blot hørt en klippelyd og derfor regnet med, at alt var i orden, 
 
at det af DSB’s forretningsbetingelser § 4,1 fremgår 
Klippekort samt 1- og 2-klipsbillet skal være stemplet, inden rejsen begyndes, for at være gyldig til 
den aktuelle rejse. Passageren skal selv kontrollere, at afstemplingen (zonenummer, dato, klokke-
slæt m.v.) på billet eller kort er korrekt, 
 
at som det fremgår af det billede, der er taget i forbindelse med billetkontrollen, er det helt åben-
lyst, at der ikke er stemplet zonenummer, dato eller klokkeslæt. Der er heller ikke sket afklipning. 
Det adskiller sig tydeligt fra de tidligere foretagne stemplinger og kan umiddelbart kontrolleres selv 
med et meget kort blik på klippekortet, 
 
at i forbindelsen med behandling af klagesagen har der været ført en længere korrespondance 
med klageren om, hvorvidt den manglende klipning skyldtes en fejl ved klippemaskinen, som kla-
ger oprindelig påstod. DSB har i den forbindelse vurderet, at klippemaskinen kunne være behæftet 
med en fejl. Denne fejl skulle i givet fald bestå i, at klippemaskinens fremføringsarm var knækket, 
således at der hverken foretages afklipning eller stempling eller forekommer klippelyd, som klage-
ren mente at have hørt – det blå spor på klippekortet stammer i så fald fra overskudsfarve fra 
stempelpuden. Klageren har derefter med et filmklip vist, at han godt kan føre et klippekort ind i 
en klippemaskine og nå at trække det ud, uden at den klipper og stempler kortet men giver en lyd. 
DSB er bekendt med denne teknik, men i så fald skulle der altså ikke have været tale om en fejl 
ved klippemaskinen, som var klagerens oprindelige påstand, 
 
at klageren ikke har vist et gyldigt klippekort ved billetkontrollen, og kortets manglende gyldighed 
ikke kan tilskrives DSB, da der på Nørreport station er et stort antal klippemaskiner, der kunne 
have været brugt, såfremt den maskine, han benyttede havde været fejlbehæftet, 
 
at klageren nu har gjort gældende, at den famøse klippemaskine stod på Østerport station og ikke 
på Nørreport station, som DSB anførte i sit svar til klageren den 22. marts 2013,  
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at uanset om klippemaskinen har stået på Nørreport eller Østerport station, er det kundens pligt at 
kontrollere stemplingen. Det har klageren ikke gjort, og DSB tillægger det ikke selvstændig betyd-
ning, om klippemaskinen har sagt en lyd,  
 
at ligesom på Nørreport station er der også adskillige stempelmaskiner på Østerport station. Be-
skrivelsen i samme brev af, at der har været tale om en fejl i en fremføringsarm beror ikke på en 
undersøgelse af klippemaskinerne men af klippekortet, hvor der hverken er foretaget afklipning  
eller stempling men udelukkende afsat spor af stempelsværte. Og det er den samme, der er an-
svarlig for stempelmaskinerne på begge stationer, samt  
 
at når DSB hidtil er gået ud fra, at det drejede sig om en klippemaskine på Nørreport, skyldes det 
udelukkende, at kontrolafgiften er udskrevet for en rejse fra Nørreport, men rejsen kan selvfølgelig 
godt være påbegyndt på en anden station, da kontrolafgiften ikke udskrives fra påstigningsstatio-
nen men fra den station, der ligger umiddelbart før på den strækning, hvor kontrolafgiften udskri-
ves. DSB finder ikke, at det har nogen betydning for, om kontrolafgiften er korrekt udstedt og 
fastholder, at kontrolafgiften er korrekt opkrævet. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
§ 6 i den dagældende lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik, som er det oprindelige 
lovgrundlag for opkrævning af kontrolafgifter, havde følgende ordlyd:  
 

§6. Selskabet fastsætter takster og billetteringssystem for rejser med bus og tog, der alene foretages inden 
for hovedstadsområdet.  

Stk. 2. Selskabet kan fastsætte kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig 
billet eller kort. Afgift og gebyr kan inddrives ved udpantning.  

Stk. 3. Selskabet kan fastsætte regler om pligt for rejsende, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, 
til på forlangende at forevise legitimation med henblik på at fastslå passagerens identitet.  

 
Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår at ” Takst- og billetteringssystemet for S-banerne er 

baseret på, at passagererne selv påser, at den pågældende billet eller kort er gyldig til den rejse der foreta-

ges. 
Systemet er indført for at give passagererne mulighed for hurtig adgang til perroner og tog uden sinkende 

billetkontrol især i myldretid og for at spare væsentlige personaleudgifter, som i modsat fald måtte dækkes 

gennem øgede billetpriser eller øget skattetilsvar. 
For at motivere passagererne til ikke at søge at unddrage sig betaling eller fuld betaling, må passagererne i 

mangel af gyldig billet eller kort betale en særlig forhøjet pris betegnet »kontrolafgift«. 
Hjemmel til at opkræve den særlige forhøjede betaling findes i 1977-lovens §§ 1 og 4, hvorefter Ho-

vedstadsrådet fastsætter takster og billetteringssystem for den lokale persontrafik med DSBs tog inden for 

hovedstadsområdet.  
Da selskabet ifølge forslaget fastsætter takster og billetteringssystem, gives der i stk. 2 hjemmel til at op-

kræve kontrolafgift for busser, DSBs tog og for privatbanerne. Afgiften vil tilfalde hhv. selskabet eller den 
banevirksomhed, der opkræver afgiften 

 

I henhold til § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om kontrolafgifter af 22. september 2006 udstedt i med-
før af bekendtgørelse af lov om jernbaner § 23 fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser 
om kontrolafgift i forretningsbetingelserne.  
 
Det fremgår af indklagedes forretningsbetingelser, at rejsende ved rejsens begyndelse skal være i 
besiddelse af gyldig billet eller kort, der opbevares under hele rejsen, og selv skal kontrollere, at 
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stemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) er korrekt. Hvis man træffes uden gyldig billet 
eller kort, når man bliver kontrolleret, skal man betale en kontrolafgift på 750 kr.  
 
Passageren bærer således ansvaret for korrekt billettering.  
 
Den konkrete sag:  
Det fremgår af indklagedes forretningsbetingelser, at rejsende ved rejsens begyndelse skal være i  
besiddelse af gyldig billet eller kort og selv skal kontrollere, at stemplingen (zonenummer, dato,  
klokkeslæt m.v.) er korrekt. 
 
Ifølge klageren opdagede han først den manglende stempling i kontrolsituationen, hvorfor han 
ikke kunne forevise gyldig rejsehjemmel. Kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette.  
 
Hvis klageren imidlertid havde undersøgt klippekortet i forbindelse med stemplingen, således som 
det fremgår af bagsiden af klippekortet, at passageren er forpligtet til, ville det have været åben-
bart for ham, at kortet ikke var stemplet og ”flappen” ikke klippet af, hvorfor han heller ikke havde 
betalt for sin rejse. Klageren ville dermed have haft mulighed for at stemple sit klippekort i en af 
stationens andre klippemaskiner inden påstigning. 
 
Det af klageren anførte om, at det var en klippemaskine på Østerport station, der var tale om, kan 
ikke føre til et andet resultat.  
 
Det bemærkes, at pligten til at betale kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren har forsøgt  
at unddrage sig betaling. Dette er et område med stor mulighed for omgåelse af reglerne, hvorfor  
ankenævnet ikke finder, at der er grundlag for at fravige reglerne om, at passageren selv bærer  
ansvaret for korrekt billettering. 
 
På den baggrund finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, 
at klageren skal fritages for kontrolafgiften. 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSB S-tog er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 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 27. juni 2013. 
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Tine Vuust 
Nævnsformand 


