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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2014-0321 
 
Klageren:  XX 
  2000 Frederiksberg 
 

Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S  
CVRnummer: 21 26 38 34 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr 

på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen. 
  
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Stefan Krehbiel 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 15. september 2014 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 24. oktober 2014 
 
Sagens omstændigheder: 
Klageren rejste den 9. juli 2014 med metroen i retning fra Frederiksberg st. mod Christianshavn st. 
Efter metroen havde forladt Frederiksberg st. blev han pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for mang-
lende rejsehjemmel. 
 
Stewarden har på den elektroniske kontrolafgift noteret ”glemt kort”, som årsag til kontrolafgiftens 
udstedelse. 
 
Klageren betalte ikke kontrolafgiften, og den 10. september 2014 fremsendte Metro Service en 
rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kr. til ham. 
 
Den 15. september 2014 anmodede klageren Metro Service om annullering af kontrolafgiften og 
rykkergebyret og gjorde gældende, at han havde glemt sit Ungdomskort ved kontrollen, samt at 
kontrolløren havde oplyst, at klageren ville få tilsendt en afgift på 100 kr., hvorfor klageren ikke 
havde foretaget sig yderligere. 
 
Den 13. oktober 2014 fastholdt Metro Service kontrolafgiften med henvisning til Metroens rejse-
regler, samt at det på bagsiden af kontrolafgiften fremgår, at en kontrolafgift skal være anket se-
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nest 14 dage efter udstedelsen. Metro Service henviste videre til, at klagerens anke og kopi af pe-
riodekortet først blev modtaget efter 14-dages fristen, samt til at den kontrolafgift man får i kon-
trolsituationen, samtidig er et girokort, som man skal benytte ved indbetalingen, på hvilket reg-
lerne for evt. indsigelse mod kontrolafgiften er anført på bagsiden. 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER OVERFOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften og rykkergebyret annulleret og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at han den 9. juli 2014 modtog en afgift grundet manglende Ungdomskort, 
 
at afgiften lød på 750 kr. med videre besked fra kontrolløren om, at han ville modtage et girokort 
på 100 – 150 kr. for det manglende kort, 
 
at han dog senere den 10. september 2014 modtog en afgift på 750 kr. og et påmindelsesgebyr 
på 100 kr., hvorefter han klagede til Metro Service og vedhæftede et billede af sit Ungdomskort for 
den angivne periode og den information, han havde fået at vide af kontrolløren, 
 
at han på ingen måde vil betale 750 kr. plus et rykkergebyr på 100 kr., da han var i god tro og 
ventede på girokortet for det manglende Ungdomskort på 100 – 150 kr., samt 
 
at han selvfølgelig stadig gerne vil betale beløbet for det manglende Ungdomskort på det, som det 
forlød fra kontrollørens side på 100 – 150 kr. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og rykkergebyret og har til støtte 
herfor gjort gældende,  
 
at Metroen, i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet, kører efter et selv-
betjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar at sikre sig rejsehjemmel som er gyldig og 
gælder til hele rejsen, ligesom at passageren ved billetkontrol skal kunne fremvise den gyldige rej-
sehjemmel på forlangende. 
 
At det i tilfælde hvor der ikke på forlangende kan forevises gyldig rejsehjemmel, må accepteres, at 
skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør kr. 750,-. Denne grundregel er en forudsæt-
ning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstadsområ-
det. Dette fremgår dels af de opsatte informationstavler, der findes på alle deres stationer og dels 
af Metroens Rejseregler, som er tilgængelige på www.m.dk, 
 
at kontrolafgiften blev udstedt den 9. juli 2014, 
 
at de den 10. september 2014 fremsendte en rykker (betalingspåmindelse 1), idet de ikke modtog 
klagers indbetaling rettidigt, 
 
at de den 15. september 2014 modtog reklamationen fra klageren, hvilken de besvarede den 13. 
oktober 2014, 
 
at der i kontrolsituationen blev udleveret et girokort, hvoraf følgende fremgik: 
 

http://www.m.dk/
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at følgende fremgik af bagsiden: 
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at klageren henviser til, at kontrolløren skulle have oplyst, at der ville blive eftersendt et nyt giro-
kort på 100 kr., 
 
at klageren til ankenævnet har anført ”… et girokort på 100 – 150 kr.), 
 
at de har haft sagen til udtalelse hos den pågældende steward (de fremsendte klagerens oprinde-
lige henvendelse til dem), 
 
at klagerens oprindelige henvendelse til dem, så således ud: 
 

 
 
at stewarden hertil har svaret følgende: 
 

 
at de baseret på ovenstående, fortsat mener, at kontrolafgiften er udstedt på korrekt grundlag, 
samt at rykkergebyrerne er korrekt pålagt, idet klager ikke har anket sagen til dem indenfor 14 
dage (ankefristen), samt 
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at klager først kontakter dem efter at have modtaget betalingspåmindelse 1. 
 
 
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 det, at transportministeren fastsætter regler om jernba-
nevirksomhedernes adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der 
ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og kort).  
 
Fra de fælles rejseregler for DSB, Metro og Movia: 
 
”2.2 Køb af rejsehjemmel 

 Ved rejser med DSB, DSB Øresund, Metro, Movia eller Regionstog skal kunden være i besiddelse af gyldig 

rejsehjemmel inden rejsen påbegyndes. 
 

2.5 Kontrol af rejsehjemmel  
Gyldig rejsehjemmel skal kunne vises frem for kontrolpersonalet under hele rejsen, ved udstigning, i me-

troen indtil metroens område forlades, og i S-tog og lokalbanetog indtil perronen forlades. 
 

2.6 Kontrolafgift  

Kunder, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herunder korrekt ind-checket rejsekort til deres 
rejse, skal betale en kontrolafgift. (…). Kontrolafgiften udgør 750 kr. for voksne og 375 kr. for børn og 

hunde. (…). Selskaberne kan nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. mod samtidig betaling af den ordinære bil-
letpris, hvis særlige forhold gør sig gældende. Kunder, der har et gyldigt personligt periodekort, men ikke 

kan forevise det ved kontrol, kan hos Movia, Lokalbanen, Regionstog, Metro og DSB Øresund få kontrolafgif-

ten nedsat til 125 kr., såfremt kopi af periodekortet fremsendes til kundecenteret hos det selskab, som har 
udstedt kontrolafgiften senest 14 dage efter kontrolafgiftens udstedelse. 

 
 
Det følger af bekendtgørelse om lov om renter ved forsinket betaling § 9 b, at for rykkerskrivelser 
vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er frem-
sendt 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 rykker-gebyr på højst 100 kr. 
inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. 
 
 
Den konkrete sag:  
 
Vedrørende kontrolafgiften: 
Det fremgår af de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet, at passageren selv skal sikre sig gyl-
dig rejsehjemmel, inden rejsen påbegyndes. Klageren kunne ved kontrollen ikke forevise gyldig 
rejsehjemmel, fordi han havde glemt sit Ungdomskort.  
 
Kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette. 
 
Der foreligger divergerende oplysninger om, hvad stewarden har sagt i kontrolsituationen. 
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Ankenævnet finder det ikke sandsynligt, at stewarden skulle have udtalt til klageren, at der alene 
ville blive fremsendt et girokort på 100 - 150 kr., når stewarden samtidigt udleverede et girokort 
på 750 kr. til klageren.  
 
Ankenævnet finder herefter, at klageren ikke kan have haft en berettiget forventning om, at han 
skulle afvente et yderligere girokort på et lavere beløb uden at foretage sig yderligere. 
 
Det følger af de fælles rejseregler pkt. 2.6, at det er muligt at få nedskrevet sin kontrolafgift til 125 
kr., hvis man havde et gyldigt periodekort på tidspunktet for kontrolafgiftens udstedelse, og hvis 
dette indsendes til Metro Service senest 14 dage efter udstedelsen af kontrolafgiften. I klagerens 
tilfælde senest den 23. juli 2014. 
 
Klageren kontaktede imidlertid først Metro Service den 15. september 2014, efter modtagelse af 
en rykkerskrivelse, hvor han gjorde indsigelse mod kontrolafgiften. 
 
Da fristen på 14 dage fremgår af det udleverede girokort i kontrolsituationen, og da fristen ikke 
findes urimelig, samt da klageren ikke har oplyst nogen rimelig grund til fristoverskridelsen, er Me-
tro Service ikke forpligtet til at annullere kontrolafgiften mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr. 
 
Vedrørende rykkergebyret 
Kontrolafgiften blev pålagt den 7. juli 2014 med en 14-dages frist for indsigelser/betaling, hvilket 
fremgik af bagsiden af kontrolafgiften/girokortet, som udleveres ved kontrollen. Der udsendes der-
for ikke et yderligere girokort via posten, som passageren skal afvente.  
 
Metro Service var derfor den 10. september 2014 berettiget til at sende en betalingspåmindelse 
med et rykkergebyr på 100 kr. til klageren, jf. lov om renter ved forsinket betaling § 9, b, stk. 2. 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metro Service er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften samt 
rykkergebyret på i alt 850 kr. Beløbet skal klageren betale inden 30 dage jf. ankenævnets vedtæg-
ters § 15. 
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets ved-
tægter § 26, stk. 4, modsætningsvist.  
 
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 4. maj 2015. 
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Tine Vuust 

Nævnsformand 


