
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2013-0474 
 
Klageren:  XX 
  2500 Valby 
 
 
Indklagede: Movia 
CVRnummer: 29896569 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknyt-

ning til rejsekort Ung  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) 
  Torben Steenberg 
  Asta Ostrowski 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 1. december 2013 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 18. december 2013 
 
Sagens omstændigheder: Den 26. november 2013 rejste klageren med buslinje 1A i Køben-
havn, hvor der var kontrol af hans rejsehjemmel. Da han foreviste et rejsekort Ung, som kun er 
gyldigt med samtidig forevisning af WildCard eller Wunder-Card, men ikke foreviste et sådant, blev 
han pålagt en kontrolafgift på 750 kr.  
 
Den 1. december 2013 anmodede klageren Movia om at annullere kontrolafgiften og gjorde gæl-
dende, at han havde mistet sit WildCard, som i øvrigt nok var udløbet, idet han ville vente med at 
forny sit Wildcard til næste gang, han skulle med toget, da han aldrig anvendte sit rejsekort i toget 
men købte print-selv-billetter, hvor han viste WildCard som ID.  
 
Han gjorde desuden gældende, at hans rejsekort Ung kun blev anvendt til rejser med S-tog og bus 
i Hovedstadsområdets zoner 01-04.  
 
Derudover gjorde han gældende, at prisen på rejsen var 15 kr. - den samme som på et rejsekort 
til voksne, hvorfor der ikke var opnået nogen rabat – heller ikke hvis han havde haft medbragt sit 
WildCard.  
 
Endelig anførte han, at da han oprindeligt bestilte sit rejsekort, valgte han blot den kategori, som 
han regnede med at passe ind i, eftersom han er studerende og under 25 år. At han var nødsaget 



   

til at medbringe sit WildCard på alle sine rejser og ikke kun på dem, hvor der var rabat, var en stor 
overraskelse, især fordi han aldrig bruger kortet i togene. Han ville derfor have ønsket, at den da-
me, som solgte ham rejsekortet i sin tid, havde solgt ham et rejsekort til voksne.  
 
Den 16. december 2013 fastholdt Movia kontrolafgiften med henvisning til, at når man rejser med 
rejsekort Ung skal man medbringe sit WildCard og forevise dette ved kontrol. 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at det principielt ikke kan passe, at man skal modtage bøde på 750 kr. for ikke at have WildCard 
med et Ung-Rejsekort på en busrejse. Han modtager absolut INGEN rabat og betaler det eksakt 
samme beløb, som hvis man tjekker ind på et voksen-rejsekort. Da han steg af ved stoppestedet 
og tjekkede ud efter at have modtaget kontrolafgiften, blev han således trukket 15 kr. for sin rejse 
(2 zoner). Den eksakt samme pris, som hvis han havde haft et voksen rejsekort,  
 
at han ved køb af rejsekort heller ikke er blev informeret om, at WildCard skal medbringes på rej-
ser, hvor det ikke giver rabat. (Det har han dog ikke skrevet i sin indsigelse til Movia),  
 
at det er 100% en dummebøde. Han er i øvrigt blevet tjekket før, hvor det ikke var et problem. 
Hvis ikke Movia havde monopol på bustrafik i hovedstadsområdet, havde han med glæde betalt 
kontrolafgiften og så ellers rejst med et andet busselskab fremover. Da dette ikke kan lade sig 
gøre, anser han det som en principiel dummebøde, som de kun har givet "fordi de kan",  
 
Det havde været et problem, hvis han havde kørt i tog hvor man rent faktisk får rabat (og det har 
han selvfølgelig ikke gjort uden wildcard). Men ligegyldigt hvor langt han havde kørt i bussen på sit 
WildCard, kunne han aldrig have sparet på at have et ungdomskort. Så kan det godt være, at Mo-
via skriver et eller andet sted, når man bestiller sit kort, at man lige skal huske wildcard, men det 
er da helt hen i vejret og et fuldstændigt tydeligt forsøg på at franarre kunderne penge. Hvordan 
man kan være de offentlige kunders eneste mulighed for transport på de præmisser, forstår han 
ikke.  
 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende, 
 
at i følge Movias rejseregler skal kunden have gyldig kort/billet til hele rejsen fra rejsens begyn-
delse. Kunden skal selv sikre sig, at kort/billet er stemplet korrekt og gælder til hele rejsen,  
 
at kunden skriver i sin mail, at han ved bestilling af sit rejsekort ikke bliver gjort bekendt med, at 
man også skal have et wildcard. Dette står på bestillingssiden, hvor man bestiller rejsekort, vedlagt 
udskrift fra hjemmeside. Kunden har bestilt sit kort på hjemmesiden ifølge oplysninger fra kontoret 
for rejsekort.  
 
I rejseregler for rejsekort kan man også læse, at man skal medbringe wildcard sammen med rej-
sekort ung:  
 
”3.1.1 Rejsekort personligt  



   

Rejsekort personligt kan du købe til disse kundetyper3:  
• Voksen (fra og med 16 år)  
• Barn (under 16 år)  
• Pensionist (fra og med 65 år og førtidspensionist under 65 år)  
• Handicap  
• Ung med WildCard eller Wundercard, som skal vises sammen med dit rejsekort under rejsen  
Har du et rejsekort personligt, må det ikke bruges af andre end dig som kortindehaver2. Det vil sige, at du altid selv skal 
være med på rejsen. Desuden skal du være opmærksom på, at du ikke midlertidigt kan ændre kundetypen3 fra fx ‘barn’ til 
‘voksen‘ eller omvendt på et rejsekort personligt. For permanente ændringer se afsnit 9.2.  
Hvis du vil bestille et rejsekort personligt til kundetypen pensionist, handicap eller ung med WildCard eller Wundercard, 
skal du huske, at der skal foto på dit rejsekort. ” 
 

Hvilket Movia også har gjort kunden opmærksom på i svarbrev af 16. december 2013.  
Movia har talt med DSB, som har oplyst, at kunden havde et WildCard, som udløb den 3. septem-
ber 2013. Dette kort skriver kunden, at han har mistet. Kontrolafgiften er udstedt den 26. novem-
ber 2013.  
 
Kontrolafgifter udstedes på baggrund af kort/billetters gyldighed på kontroltidspunktet og ikke  
ud fra, om det er en bevidst eller ubevidst handling. Udstedelse af kontrolafgifter på bussen er 
således alene et spørgsmål om på kontroltidspunktet, at kunne forevise gyldig billet/kort. Mang-
lende kendskab til regler fritager ikke for ansvar. 
  
Movia har i sin afgørelse lagt vægt på  
- at kunden har købt kortet på nettet, hvor han er blevet gjort opmærksom på, at der skal forevi-
ses et gyldigt wildcard sammen med rejsekort ung  

- at kunden har haft wildcard, som var udløbet, men har ikke sørget for at få et nyt  
 
Movia finder det ikke godtgjort, at kunden har foretaget det fornødne for at sikre sig billettens 
gyldighed, hvorfor Movia fastholder kontrolafgiften på 750,- kr. Afgiften er blevet betalt til Movia 
den 18.december 2013. 
 
Movia kan tilføje, at Trafikselskaberne har fælles takstsystem og derved også fælles rejseregler for 
rejsekortet. I rejsekorts regler står der, at når man vælger at købe et rejsekort Ung skal kunden 
altid have WildCard med sig på rejsen.  Grunden til, at WildCard skal medbringes, er, at kontrollø-
ren ved en eventuel kontrol ikke har mulighed for at vide, hvor kunden slutter sin rejse (tjekker 
ud).  
 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
 
Under sagens forberedelse har sekretariatet forespurgt parterne om, hvornår klagerens rejsekort 
Ung blev købt, og hvor det blev det købt – var det i et betjent rejsekort-salgssted, og i 
bekræftende fald, hvilken orientering blev der givet om betingelserne for anvendelse af rejsekort 
Ung – blev der udleveret en folder, eller henvist til at læse om produktet på Rejsekort.dk?  
 
Hertil har Movia oplyst, at klagerens rejsekort Ung blev bestilt over nettet den 10. december 2012 
via www.rejsekort.dk og behandlet manuelt i Rejsekort Kundecenter. 
 
Herefter har sekretariatet forespurgt Movia om, hvorledes www.rejsekort.dk så ud vedrørende info 
om /bestilling af rejsekort ung den 20. december 2012, og om der var information om, at W-card 
skulle anvendes sammen med kortet? 
 



   

Hertil har Movia svaret:  
 
”Vi har fra Rejsekort A/S fået oplysning om, hvordan siderne vedrørende bestilling af Rejsekort Ung så ud 
på den pågældende dato, hvor kunden bestilte rejsekortet: 
 
 

 
  

Trafikselskaberne bag rejsekort har vedtaget fælles retningslinjer for brugen af rejsekort, herunder kontrol. 
I forhold til rejsekort Ung er det besluttet, at gyldigt Wildcard, Wundercard eller Ungdomskort skal med-
bringes under alle rejser.  
  
Rabat ved brug af rejsekort ung gives ved takstoverskridende rejser. Det er korrekt, som kunden beskriver, 
at der ikke opnås rabat ved en rejse inden for et takstområde. Som kunde kan det derfor umiddelbart være 
svært at forstå, at man alligevel skal kunne forevise sit Wildcard ved billetkontrol, fordi man under alle om-
stændigheder vil komme til at betale den rigtige pris ved at bruge sit rejsekort. Ved en kontrol er det imid-
lertid ikke muligt for kontrolpersonalet at vide, hvor kunden rejser hen, og dermed om kunden vil krydse en 
takstgrænse. Også selvom kunden har foretaget korrekt check ud, kan kunden eksempelvis ved at foretage 
check ind inden for 30 minutter derefter fortsætte sin rejse. Rejsen kan derfor i princippet fortsætte ud 
over en takstgrænse. For god ordens skyld bemærkes, at Movia også har buslinjer, der krydser en takst-
grænse.  
  
Også hensynet til at fastsætte enkle regler, som er lettest mulig for kunderne at huske, spiller ind.  
  
I det konkrete tilfælde har kontrollørerne korrekt anmodet kunden om at vise det WildCard,  Wundercard 
eller Ungdomskort, som er forudsætningen for netop denne type rejsekort. Kunden kunne ikke forevise 



   

dette, og kontrolafgiften er derfor korrekt udstedt i henhold til rejsekort rejseregler. Det bemærkes, at en 
kunde, som har glemt sit – gyldige – WildCard, Wundercard eller Ungdomskort, vil kunne få nedsat kontrol-
afgiften til 125 kr. ved efterfølgende forevisning af kortet inden for 14 dage, i lighed med hvad der gælder 
for glemt periodekort. I dette tilfælde var kundens Wildcard dog ikke gyldigt på kontroltidspunktet.”  
  

 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
Det følger af lov om trafikselskaber § 29, stk. 1, at trafikselskabet kan fastsætte kontrolafgift og  
ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet eller kort).  
 
Af Movias rejseregler (forretningsbetingelser) fremgår det, at passageren ved rejsens begyndelse  
skal være i besiddelse af gyldig billet eller kort, og selv skal sikre sig, at stemplingen (zonenum-
mer, dato, klokkeslæt m.v.) er korrekt. Hvis man ikke har gyldig billet eller kort, når man bliver 
kontrolleret, skal man betale en kontrolafgift på 750 kr. 
 
 
 Fra dagældende Rejsekort Kortbestemmelser: 
 
”3. Før rejsen  

  
3.1 Anskaffelse af rejsekort  

Rejsekort sælges i tre varianter: rejsekort personligt med navn og evt. foto af  
kortindehaveren, rejsekort flex med en kendt kortindehaver, men uden navn  

og foto, samt rejsekort anonymt.  

  
Se anskaffelsespriser i kortbestemmelser, bilag 1.  

  
3.1.1 Rejsekort personligt  

  

Rejsekort personligt udstedes til kundetyperne:  
Voksen (fra og med 16 år til og med 64 år)  

Barn (under 16 år)  
Pensionist (fra 65 år samt personer under 65 år, der modtager  

førtidspension fra de sociale myndigheder)  

Ung (med wildcard, der under rejsen skal forevises sammen med  
rejsekort).” 

  

Fra DSB.dk om Wildcard:  
 



   

 

 
 



   

 
 

Fra www.Movia.dk 
 
Ung 

Hvis du er mellem 16 og 26 år og rejser med tog og vil udnytte dine rabatmuligheder fuldt ud med rejsekort, 

skal du bestille et rejsekort personligt og samtidig have et DSB WildCard eller et Arriva Wundercard. Læs 
mere om rabat med rejsekort ung og Wildcard hos DSB her” 

 

Når man klikker kommer følgende skærmbillede:  
 

http://www.dsb.dk/om-billetter-og-kort/indland/kort/rejsekort/rejsekort-ung-med-wildcard/


   

 
 



   

 



   

 
 
Den konkrete sag:  
 
Klageren kunne ved kontrol i bussen ikke forevise et WildCard i tilknytning til sit rejsekort Ung. Det 
var derfor i kontrolsituationen korrekt at pålægge ham en kontrolafgift for manglende gyldig rejse-
hjemmel.  
 
Klageren havde købt et rejsekort Ung på nettet, i følge klageren efter rådgivning fra en salgsmed-
arbejder, som havde anbefalet ham at købe denne type rejsekort.  
 
På www.rejsekort.dk var teksten, når man bestilte rejsekort Ung, således: ”Er du ung, og har du et 
DSB WildCard eller et Arriva Wundercard, skal du vælge et rejsekort personligt for at udnytte 
WildCard og WunderCard-rabatten.” 
 
Af Movias egen hjemmeside om Rejsekort Ung fremgik følgende: ”Hvis du er mellem 16 og 26 år 
og rejser med tog …..”.  Der blev efter denne sætning linket til DSB’s hjemmeside og et kort over 
Danmark med blå takstgrænser, som udløser rabatten med Rejsekort Ung, når en sådan grænse 
passeres under rejsen.  
 

Der opnås således ikke rabat med Rejsekort Ung ved rejse i Hovedstadsområdet.  
 
Klagerens rejses pris var ifølge det oplyste 15 kr., hvilket var den samme som på et rejsekort for 
voksne, der ikke kræver WildCard.  
 

http://www.rejsekort.dk/


   

Ved rejse på fx DSB Ungdomsbillet, udløses en eventuel rabat allerede ved købet af billetten, når 
betingelserne for at opnå rabat er opfyldt. Det er således relevant, om der er købt Wildcard eller 
Ungdomskort, og om dette kan forevises med billetten ved kontrol.  
 

 
 

Det samme gør sig imidlertid ikke gældende for rejsekort Ung, hvor prisen og en eventuel rabatte-
ret pris udregnes på baggrund af, hvor check-ind og check-ud har fundet sted.    
 

Ud fra de informationer, som var tilgængelige, da klageren købte sit rejsekort Ung, kan der stilles 
spørgsmålstegn ved, om det på tilstrækkelig tydelig vis var oplyst, at det var en gyldighedsbetin-
gelse for anvendelse af rejsekort Ung i Hovedstadsområdet at passageren også havde et gyldigt 
WildCard, og at der ikke blot var tale om en oplysning om mulighed for at opnå en rabat, hvis man 
købte WildCard.  
 
Som følge af det ovenfor anførte, og da klageren således har betalt fuld pris for rejsen, som ikke 
var rabatteret, idet han ikke passerede en takstgrænse, finder ankenævnet i den konkrete situati-
on, at Movia, som i Rejsekort Back Office kunne undersøge, hvor klageren checkede ud, skulle 
have frafaldet kontrolafgiften ved den efterfølgende sagsbehandling.  
 
Den argumentation, som Movia fremfører, om at passageren efter billetkontrol i Hovedstadsområ-
det vil kunne omstige til en bus eller et tog, som kører over en takstgrænse, hvorefter passageren 
efter check-ud vil opnå en rabat ved rejse med Rejsekort Ung, kan ikke føre til et andet resultat. 
 
Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt vægt på, at passageren i et sådant tilfælde selv bærer 
risikoen for ved en eventuel kontrol i bussen eller toget, der er kørt over en takstgrænse, at blive 
pålagt (endnu) en kontrolafgift på 750 kr., samt at trafikselskabet i den efterfølgende sagsbehand-
ling kan undersøge, hvor check-ud rent faktisk skete. 
   
 

 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 



   

 
Movia skal frafalde kontrolafgiften. 
 
Movia skal endvidere i medfør af lov om forbrugerklager § 17, stk. 3 som tilsluttet selskab i  
sagsomkostninger til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro betale 10.000 kr. inkl. moms, jf. vedtæg-
terne § 18, stk. 2, jf. bilag A og § 9 i bekendtgørelse nr. 1040 af 08/11/2012 om omkostninger ved 
godkendte private klagenævn.  
 
Beløbet skal betales inden 30 dage efter, at indklagede har modtaget ankenævnets opkrævning. 
Hvis indklagede ikke vil anse sig for bundet af afgørelsen, skal dette meddeles ankenævnets sekre-
tariat skriftligt inden 30 dage efter afgørelsens dato. Indklagedes navn vil herefter blive offentlig-
gjort på en liste på ankenævnets hjemmeside, med mindre indklagede har anlagt sag ved domsto-
lene om de forhold, som klagen har omfattet. 
 
Klageren har fået medhold i klagen, og klagegebyret på 160 kr. tilbagebetales jf. vedtægterne § 
26, stk. 4. 
 
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 17. september 2014. 
 

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 

 
 


