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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2013-0167 
 
 
Klageren:  XX 
  2300 København SV 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S 
CVR:  21 26 38 34 
   
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt 

rykkergebyr på 100 kr. 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Lise Bjørg Pedersen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede:  Den 31. maj 2012. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 10. juli 2013. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 16. maj 2012 med metroen. 
 
Ifølge klageren forsøgte han forgæves inden påstigningen at stemple sit klippekort på Lergravpar-
ken station, hvorefter han steg på metroen. 
 
Ved kontrol af klagerens rejsehjemmel blev han kl. 10:32 pålagt en kontrolafgift på 750 kr. På 
kontrolafgiften er der noteret ”TicketType:Klippekort” og som årsag til kontrolafgiften ”intet fore-
vist”. 
 
I sin efterfølgende henvendelse til Metro Service den 31. maj 2012 beskrev han forløbet således: 
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Den 23. juli 2012 fastholdt Metro Service kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningsprincip-
pet og passagerens ansvar for at have stemplet sit klippekort inden påstigning på metroen. Metro 
Service henviste desuden til de gule opkaldspunkter, der kan benyttes, hvis man har behov for 
hjælp eller vejledning. Klageren gør gældende, at han ikke har modtaget dette brev. 
 
Den 29. november 2012 sendte Metro Service til samme adresse en betalingspåmindelse til klage-
ren, pålagt et rykkergebyr på 100 kr.  
 
Den 2. december 2012 henvendte klageren sig atter til Metro Service: 
 

 
 
Metro Service sendte et brev til klageren den 5. maj 2013 med information om, at kontrolafgiften 
var blevet fastholdt og vedlagde afgørelsen fra den 23. juli 2012 samt et nyt girokort. 
 
Klageren henvendte sig telefonisk den 23. maj 2013 til Metro Service og bad om kopi af sin oprin-
delige klage af 31. maj 2012, hvilket Metro Service herefter tilsendte ham. Sagsbehandleren slet-
tede rykkergebyret fra den 29. november 2012.  
 
Da klageren ikke betalte kontrolafgiften, sendte Metro Service den 20. juni 2013 en rykkerskrivelse 
til klageren med et gebyr på 100 kr.  
 
Den 28. juni 2013 rettede klageren telefonisk henvendelse til Metro Service, som besvarede hen-
vendelsen pr. mail den 2. juli 2013. Heri redegjorde de for forløbet og henviste endnu engang til 
selvbetjeningsprincippet samt de gule opkaldspunkter. 
 
Igen den 5. juli 2013 henvendte klageren sig telefonisk, og samme dag modtog han en svarmail 
med henvisning til mailen af 5. maj 2013, samt at yderligere henvendelser ikke ville blive besvaret, 
med mindre det drejede sig om nye informationer i sagen. 
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I klageskemaet til ankenævnet den 8. juli 2013 beskrev klageren rejsens forløb således: 

 
 
Klagerens klippekort så ved kontrollen således ud: 

 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at han havde prøvet samtlige stempelmaskiner på Lergravsparken station uden held, da hans klip-
pekortet forinden var blevet klippet på sådan en måde, at ingen af stempelmaskinerne ville klippe 
det, 
 
at han efterfølgende benyttede sig af den gule terminal telefon- og fortalte om situationen, da han 
på daværende tidspunkt hverken havde mønter eller betalingskort på sig. Der blev sagt, at en 
steward ville komme, men ikke hvornår. Dette kunne vedkommende ikke oplyse ham om. Efter ca. 
9 minutters ventetid, valgte han alligevel at stige på metroen, med den intention om at bede evt. 
steward at stemple sit 2 zoners klippekort manuelt, 
 
at han ikke kunne vente længere da han allerede var forsinket til et møde ved Nørreport station. 
Ved Kongens Nytorv steg en steward på, og han gjorde ham opmærksom på problemet. Han var 
meget forstående, og forklarede, at han alligevel skulle udstede en kontrolafgift, hvorefter klage-
ren skulle kontakte Metro Kundeservice. Det var ikke op til metro stewarden at tage en beslutning,  
at han var stærkt utilfreds med denne forklaring, men gjorde som han fik anvist. Desuden bad han 
om, at der blev taget et billede af klippekortet som bevis, 
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at han efterfølgende har været i kontakt med Metro kundeservice flere gange både via deres web 
formular og pr. telefon. Her prøver de at finde hoved og hale i denne sag, siden ikke alt er blevet 
noteret af dem, hvad han har skrevet og sagt. Dette er stærkt utilfredsstillende, 
 
at der alligevel  er truffet en ukorrekt afgørelse af selskabet, og at hans indsigelse ikke er blevet 
besvaret til fulde, 
 
at hverken billedet af klippekortet eller selve sagen er blevet vurderet sagligt. Derimod har han 
modtaget standardskrivelser med forklaring af deres rejseregler, uden stillingtagende til selve kla-
gen, 
 
at han vil bede Metro om at kigge efter i deres overvågnings arkiv på daværende tidspunkt, for at 
bekræfte påstanden om, at han gjorde alt hvad han kunne for at rejse med gyldig hjemmel, men 
alligevel blev pålagt en kontrolafgift 
 
at billedet af klippekortet viser, at han havde klippet flittigt tidligere, og at han ikke havde en in-
tention om at køre gratis med, 
 
at Metro fremfører sagen med selektiv bevæggrund og desuden igen undlader at svarer til fulde. 
Hvorfor vælger man ikke at inddrage hans kontakt via den gule terminal telefon? Hvorfor har man 
ikke undersøgt klippekortet eller billedet af samme?  Hvorfor kigger man ikke efter i overvågnings-
arkivet for at bekræfte påstanden om, at han havde prøvet samtidig klippekortmaskiner?  
Disse er kun et lille udpluk af alle de spørgsmål, som ikke bliver besvaret og inddraget i sagen, og 
viser derimod, at man fra starten har bestemt sig for at fastholde kontrolafgiften, lige meget om-
stændighederne eller sagens faktiske hændelser, 
 
at han efter Metros udsagn vælger ikke at vente på en steward, er forkert og misvisende. (Har de 
dog set på deres overvågnings materiale, siden de kommer med denne påstand??), samt 
 
at det desuden er bemærkelsesværdigt, at de kun vælger at logge nogen af sagens omstændig-
heder, mens andet anses for mindre vigtig eller i bedste tilfælde "uden fejl." 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at Metroen kører – i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet – efter et 
selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sikre sig gyldig rejsehjemmel 
inden påstigning. Dette fremgår også af de fælles rejseregler. I tilfælde hvor der ikke på forlan-
gende kan fremvises gyldig rejsehjemmel, må det accepteres, at skulle betale en kontrolafgift, der 
for en voksen udgør 750 kr. Denne grundregel er en forudsætning for det selvbetjeningssystem, 
der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstadsområdet. Dette fremgår også af folderen 
Metroens rejseregler, som er tilgængelig på www.m.dk. Herudover er informationen tilgængelig på 
stationernes info-tavler og i foldere. 
 
at kontrolrummet logbog er blevet tjekket,  her indrapporteres alle fejlmeddelelser, når stewarder 
eller passagerer observerer fejl eller mangler, og dette kommer til Metros kendskab. Det kan oply-
ses, at der i uge 20 (14. maj 2012 – 20. maj 2012) ikke har været registreret fejl på nogen af de 
opsatte klippekortsmaskiner på Lergravsparken station. Klippekortsautomaterne tjekkes mindst 2 
gange dagligt af Metro stewards, 

http://www.m.dk/
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at på den enkelte metrostation findes der flere klippekortsmaskiner – på Lergravsparken station er 
der opstillet i alt 6 klippekortsmaskiner.  
 
at måtte det være umuligt, at få sit klippekort stemplet, må der købes billet i en af billetautoma-
terne - på Lergravsparken station er der opsat 2 billetautomat. På selve billetautomaten et op-
kaldspunkt, som kan benyttes, måtte der være problemer eller spørgsmål i relation til køb af billet, 
 
at hertil kommer, at der på alle stationer findes gule opkaldspunkter. Disse opkaldspunkter sætter 
passageren i kontakt med en operatør i kontrolrummet. Dette opkaldspunkt er bemandet 24 timer 
i døgnet. Opkaldspunkterne kan benyttes, hvis passagererne måtte have spørgsmål, der relaterer 
sig til brug af metroen, herunder også spørgsmål om køb af billetter, nødvendige antal zoner, af-
gangstider etc, 
 
at det naturligvis skal beklage, hvis klageren oplever, at Metro ikke har besvaret alle spørgsmål 
fyldestgørende, men håber, at nedenstående afklarer de områder, som klageren ikke føler, er ble-
vet besvaret/besvaret uddybende nok: 
 
”Hvorfor vælger man ikke, at inddrage min kontakt via den gule terminal telefon?” 

- I situationer, hvor en steward tilkaldes til assistance i forbindelse med billetkøb eller hjælp 
til klip af klippekort, registreres dette ikke i kontrolrummets logbog. 

 
”Hvorfor har man ikke undersøgt mit klippekort eller billedet af samme? 

- Stewarden har taget et billede af klagerens klippekort, som ikke var blevet klippet, og Me-
tro har set dette billede i forbindelse med sagsbehandlingen, men dette billede forklarer ik-
ke, hvorfor klippekortet ikke er blevet klippet. 
Som anført, har det ikke i uge 20 været konstateret nogen fejl på de opsatte klippekorts-
maskiner på Lergravsparken station, og idet klageren valgte at forlade stationen inden Me-
tro medarbejder nåede frem, er det ikke muligt at svare på, om det ville have været muligt 
for stewarden at klippe klagerens klippekort eller ej. 

 
”Hvorfor kigger man ikke efter i overvågnings arkivet for at bekræfte min påstand om, at jeg hav-
de prøvet samtidig klippekortmaskiner?”  

- De videooptagelser, der bliver foretaget på stationerne og i togene, er ikke til brug for den 
daglige sagsbehandling i kundeservice.  
Overvågningen benyttes primært af politiet i forbindelse med efterforskningssager. 

 
at i situationer, hvor en steward tilkaldes til assistance ved problemer med køb af billet eller klip af 
klippekort, kan det ikke oplyses, hvor lang tid der vil gå, og hvis passageren herefter vælger at 
stige om bord på metroen inden stewarden når frem, og dermed ikke har gyldig rejsehjemmel, 
sker dette for egen ”regning og risiko”. Hvorvidt der som i dette tilfælde er tale om, at klageren er 
forsinket, ændre ikke dette faktum, 
 
at det er korrekt, at det billetterende personale ikke må forholde sig til enkelt situationer, men 
alene skal forholde sig til, om der på forlangende kan forevises gyldig rejsehjemmel eller ej. Kan 
der ikke forevises gyldig rejsehjemmel, udstedes en kontrolafgift, og stewarden kan herefter hen-
vise passageren til at kontakte Metro Kundeservice, såfremt passageren føler, at den pålagte kon-
trolafgift er urimelig, samt 
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at idet klageren ikke betalte kontrolafgiften indenfor den fastsatte betalingsfrist, fremsendtes den 
20. juni 2013 Betalingspåmindelse 1, tillagt et gebyr på 100 kr. 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
 
Klageren har adspurgt oplyst, at det ikke efterfølgende har været muligt at klippe det sidste klip på 
klippekortet, hvorfor det er blevet smidt ud. 
 
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 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).  
 
I henhold til § 4 i bekendtgørelse 1132 om kontrolafgifter af 08. september 2010,  fastsætter jern-
banevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne.  
 
Det fremgår af Metroens rejseregler (forretningsbetingelser), at passagerer skal have gyldig billet,  
gyldigt stemplet klippekort eller gyldigt månedskort fra rejsen begynder. Billet eller kort skal opbe-
vares under hele rejsen og indtil Metroens område forlades. Billetter og kort skal fremvises til Me-
tro Stewarden på forlangende. Billetkontrol kan ske både under rejsen, ved udstigning og på Me-
trostationen efter afsluttet rejse. Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort under rejsen, i 
forbindelse med udstigning eller på Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, udste-
des en kontrolafgift. Afgiften er et girokort, som kan betales via bank eller på posthus. Kontrolaf-
giften er samtidigt billet til vidererejse til den Metrostation, passageren oplyser som bestemmel-
sesstationen. Kontrolafgiften er 750 kr. for voksne. 
 
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 rykkergebyr på højst 100 kr.  
inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. 
 
Den konkrete sag:  
Det fremgår af Metroens forretningsbetingelser, at passageren selv skal sikre sig gyldig billet inden 
påstigning på metroen.  
 
Ankenævnet lægger til grund, at klageren steg på metroen, selv om han vidste, at han ikke havde 
gyldig rejsehjemmel, idet han ifølge det oplyste ikke havde kunnet stemple sit klippekort. Klageren 
kunne derfor ikke forevise gyldig rejsehjemmel ved kontrollen, og kontrolafgiften blev herefter 
pålagt med rette.  
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Ifølge oplysningerne fra Metro Service er der ikke registeret fejl på klippemaskinerne på Lergrav-
parken metrostation på det omhandlede tidspunkt. 
 
Det læggesherefter til grund, at den manglende stempling skyldtes forhold ved klagerens klippe-
kort, og der findes derfor ikke at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal fri-
tages for den pålagte kontrolafgift. 
 
Klageren har oplyst, at han den pågældende dag hverken medbragte rede penge eller betalings-
kort, hvorfor han ikke kunne købe kontantbillet. 
  
Ankenævnet bemærker dog, at selv om der kun er stemplet 9 gange på klippekortet med 10 klip, 
og klageren muligvis grundet de tidligere stemplinger ikke kunne stemple det 10. klip, kunne han 
ved henvendelse til et salgssted have fået ombyttet klippekortet med et nyt og derved have fået 
det 10. klip. 
 
 
Det er ankenævnet opfattelse, at klageren under disse omstændigheder må bære risikoen for, at 
det medbragte klippekort ikke kunne stemples.  
Det er uoplyst om klageren medbragte sin mobiltelefon, men ellers havde han endvidere mulighed 
for at købe en SMS-billet. 
 
Klageren har først i klagen over for ankenævnet gjort gældende, at han benyttede det gule op-
kaldspunkt og ventede i mere end 9 minutter på en metro steward, inden han steg om bord på 
metroen. Som følge af at denne oplysning er fremkommet så sent i sagsforløbet (mere end et år 
efter kontrolafgiftens udstedelse), finder ankenævnet ikke grundlag for at inddrage denne oplys-
ning i sagens behandling. 
 
Da kontrolafgiften ikke blev betalt inden betalingsfristens udløb efter at Metro Service havde fast-
holdt denne, var Metro Service berettiget til at sende en betalingspåmindelse med et rykkergebyr 
på 100 kr. den 20. juni 2013. 
 

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. og rykkergebyret på 100 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. 
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På ankenævnets vegne, den 28. november 2013 

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 

 
 


