
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2012-0252 
 
Klageren:  XX 
  4000 Roskilde 
 
Indklagede: Metro Service A/S 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) 
  Lise Bjørg Pedersen 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 27. marts 2012. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 17. juli 2012. 
 
Sagens omstændigheder: 
Klageren rejste den 27. marts 2012 med bus fra Kongelunden Asylcenter til Ørestad station, hvor-
fra hun rejste videre med metroen. Klageren havde som rejsehjemmel et klippekort, som var 
stemplet i bussen kl. 07:15 den 27. marts. 
 
Hun blev i metroen pålagt en kontrolafgift klokken 14:43 mellem Ørestad station og Christianshavn 
station for udløbet rejsehjemmel, idet det sidste stempel på kortet var kl. 7:15 samme morgen. 
 
Hun anmodede den 27. marts 2012 Metro Service om at annullere kontrolafgiften, og anførte at 
klippemaskinen på Ørestad station ved hendes stempling af klippekortet havde reageret med et 
”klik” dog uden at stemple klippekortet. Klageren anførte desuden, at klippekortet fungerede ved 
en rejse senere på dagen, men at der ved en tidligere rejse på samme klippekort måtte stemples 
manuelt.  
 
I klagen til ankenævnet har klageren anført, at hun stemplede klippekortet i bussen.  
 
Metro Service A/S fastholdt kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningssystemet, hvorefter 
det er passagerens eget ansvar at tjekke stemplingen af kort. Metro Service anførte desuden, at 
efterfølgende forevisning af klippekort eller billetter ikke kan accepteres, da disse er upersonlige. 
 
Klippekortet ser således ud:  



   

 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at hun stemplede sit klippekort ved påstigning på buslinje 3 ved Kongelunden Asylcenter, men 
klippemaskinen stemplede ikke klippekortet.  
 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at metroen kører efter et selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar, selv at sørge 
for gyldig billet eller kort, der kan forevises på forlangende, 
 
at det i tilfælde, hvor der ikke på forlangende kan forevises gyldig rejsehjemmel, må accepteres at 
skulle betale en kontrolafgift, 
 
at passagerens selv skal sikre sig, at klippekort eller billet er korrekt stemplet (dato, tidspunkt og 
zoner), 
 



   

at klippekort og billetter alene er gyldige af ihændehaver på billetteringstidspunktet, og at efterføl-
gende forevisning af klippekort og billetter ikke accepteres, da disse er upersonlige, 
 
at der ifølge klagerens oplysninger, var tale om en stempling, eller mangel på samme, på Ørestad 
station, hvorfor Metro Service naturligvis alene har taget udgangspunkt i og undersøgt om, der var 
fejlramte klippemaskiner på Ørestad metrostation, 
 
at ved klagerens henvendelse til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro fremgår det, at der er tale om 
fejlstempling/manglende stempling i bus, 
 
at det på nuværende tidspunkt ikke vil være muligt, at få sagen af- eller bekræftet af Movia, hvor-
for Metro Service har valgt ikke at sende forespørgslen videre, 
 
at Movia oplyser, at sådanne forespørgsler skal ske senest 14 dage fra hændelsen, 
 
at en forespørgsel hos Movia ville kræve oplysninger fra klageren om datoen for episoden, linje-
nummer, afgangstid, stoppested, retning på bussen, beskrivelse af hændelsesforløbet samt beskri-
velse af chaufføren, 
 
at sager der videresendes til høring hos Movia, alene bliver frafaldet, såfremt Movia kan bekræfte, 
at der har været problemer med bussens klippemaskine, og kan dette ikke bekræftes at der har 
været tale om fejl, vil kontrolafgiften altid blive fastholdt, samt 
 
at der ved forkert eller manglende stempling må foretages ny stempling, eventuelt i anden klippe-
kortsautomat, eller alternativt købes billet, og at selskabet efterfølgende kan kontaktes med hen-
blik på eventuelt erstatningsklip for det fejlstemplede. 
 
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, 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 (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. 
 
Den konkrete sag:  
Klageren kunne ved kontrollen i metroen den 27. marts 2012 kl. 14:43 ikke forevise gyldig rejse-
hjemmel, idet klippekortet var stemplet kl. 07:15. Kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette. 
 
Klageren har overfor Metro Service og Ankenævnet afgivet divergerende forklaringer om, hvor 
stemplingen af klippekortet blev forsøgt.  Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at undersøge 
klagerens påstand om stempling i bus nærmere, da hun samme dag som kontrolafgiftens udste-
delse oplyste over for Metro Service, at hun foretog stemplingen på Ørestad metrostation, hvor der 
desuden ikke har været fejlmeldinger på klippemaskinerne den pågældende dag. 
  
Ankenævnet har desuden lagt vægt på, at hvis klageren efter stemplingen havde sikret sig, at der 
var stemplet korrekt, således som rejsereglerne og bagsiden af klippekortet foreskriver, ville det 
have været åbenbart for hende, at der ikke var stemplet, og at hun derved ikke havde betalt for 
den pågældende rejse.  
 
Uanset at klageren ikke bevidst har forsøgt at unddrage sig betaling for den pågældende rejse, er 
der i sådanne sager en oplagt mulighed for at omgå reglerne om stempling, hvorfor der ikke er 
grundlag for at fravige reglen om, at passageren selv bærer ansvaret for at forevise et korrekt 
stemplet kort ved kontrollen. 
 
På denne baggrund finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændighe-
der, der kan fritage klageren for at betale den pålagte kontrolafgift ved rejse uden gyldig rejse-
hjemmel. 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metro Service A/S 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 3. december 2012. 
 



   

   
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


