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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2013-0148 
 
 
Klageren:  XX på vegne af YY 
  2840 Holte 
 
Indklagede: Movia 
CVR.nr.:  28896569   
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af børneklippekort, selvom fyldt 

16 år. Stemplede to gange.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Lise Bjørg Pedersen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 26. april 2013. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 13. juni 2013. 
 
Sagens omstændigheder: Klagerens datter, der på daværende tidspunkt var 17 år, rejste den 
8. april 2013 med buslinje 195.  
 
Ved busstoppestedet ved Bergsøe Kollegiet i zone 60 var der kontrol af hendes rejsehjemmel, og 
idet hun foreviste et børneklippekort, blev hun pålagt en kontrolafgift på 750 kr. På kontrolafgiften 
har kontrolløren noteret ”2 zoners børne kort. Løj om alder”. 
 
Klagerens datter anmodede Movia den 26. april 2013 om annullering af kontrolafgiften og gjorde 
gældende, at hun ved en fejl havde taget sin lillesøsters klippekort, og at hun i en 7-Eleven havde 
forespurgt og fået bekræftet, at hun kunne klippe to gange på børneklippekort, tilsvarende prisen 
for ét klip på et voksenklippekort. Klagerens datter mente derfor, at hun var blevet fejlinformeret, 
hvorfor hun ville videregive den fortsatte behandling af sagen til sin far, der var advokat.  
Endvidere gjorde hun gældende, at hun to uger forinden havde skrevet til DSB, idet hun ikke vid-
ste, at hun skulle kontakte Movia, hvorfor hun havde overskredet indsigelsesfristen på 10 dage 
samt at hun i bussen havde fået oplyst en anden tidsfrist. 
 
Movia sendte den 29. april 2013 en rykkerskrivelse til klagerens datter med et rykkergebyr på 100 
kr. 
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Movia fastholdt kontrolafgiften den 7. maj 2013 med henvisning til selvbetjeningsprincippet, samt 
at det som voksen ikke er muligt at anvende børneklippekort, idet der gives mængderabat ved køb 
af 10 rejser, og hvis voksne kunne klippe to gange på et kort til børn, ville de utilsigtet opnå rabat-
ten allerede ved fem rejser. 
 
Den 7. juni 2013 sendte Movia endnu en rykkerskrivelse med 100 kr. i rykkergebyr. 
 
Klageren har den 27. maj og den 12. juni 2013 telefonisk oplyst Movia,  at sagen ville blive anket 
til ABTM. 
 
Movia har under sagens forberedelse i ankenævnet frafaldet rykkergebyrerne og alene fastholdt 
kontrolafgiften på 750 kr. 
 
Bagsiden af børneklippekort ser således ud: 

 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at de er en familie med 6 børn i alderen 4-17 år og har til børnenes brug diverse klippekort (både 
voksen- og børnekort) liggende i skuffe ved hoveddør, 
 
at hans datter den 8. april 2013 tog det forkerte kort/børnekort med - og da hun skulle stemple 
ved indgang til toget, opdagede hun det. Hun havde ingen penge og skulle med toget - og stem-
plede derfor 2 gange på børnekortet, dvs. betalte det dobbelte - som fuldstændig svarer til prisen 
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på voksenkort. Hun har således betalt det rigtige beløb - hvilket må være det afgørende i sagen, 
at hun ikke har forsøgt at unddrage sig betaling, 
 
at kontrolløren ikke ville høre på hendes forklaring – og at klageren ved sin henvendelse til Movia 
fik den venlige forklaring, at det afgørende var, at reglerne ikke var fulgt - men den venlige med-
arbejder kunne fuldt ud forstå hans undren, når det rette beløb var betalt, 
 
at som forældre kører de ofte deres børn til/fra diverse steder - og alternativt sørger de altid for at 
forsyne dem med de nødvendige klippekort til bus og tog. Samtidig har de indskærpet, at det er 
uacceptabelt at køre uden billet - men må i dette tilfælde være forarget over en så nidkær fortolk-
ning af reglerne, når der intet misbrug har fundet sted, 
 
at med disse linier beder de venligst, nævnet om at ophæve afgift og rykkergebyr. Om rykkerge-
byr henvises særskilt til, at datteren straks påklagede kontrolafgiften - i hvilken forbindelse Movia 
oplyste, at betaling kunne afvente selskabets afgørelse - og ved påklage tillige nævnets afgørelse. 
Gebyr er således uberettiget, 
 
at han undres over selskabets bemærkninger – og bliver umiddelbart i tvivl om, hvorvidt der er 
tale om samme sag, 
  
at datteren jo netop ikke har spurgt nogen, men da hun opdagede fejlkortet stemplede hun i ste-
det dobbelt for derved at betale det fulde beløb – hvilket klart er beskrevet i klagen, 
 
at datteren kendte aldersgrænsen, hvilket ligeledes fremgår klart af klagen og aldrig har været 
bestridt – og som ligeledes nævnt i klagen forsøgte hun ikke at angive urigtig alder som påstået af 
kontrollør – hvilket da også ville være selvmodsigende, for hvorfor skulle hun så stemple dobbelt, 
  
at sagen er identisk med de tidligere fremhævede nævnsafgørelser – nemlig at hun ikke har for-
søgt at besvige selskabet/unddrage sig betaling – hvorfor afgiften bør afvises, samt 
  
at som et mere fornuftsbetonet rimelighedsargument kan oplyses, at han i andre sammenhænge 
har nævnt sagen for venner og bekendte – der alle uden undtagelse finder selskabets adfærd gro-
tesk, hvilket desværre yderligere svækker tilliden til et nødvendigt offentligt befordringsnet. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at ifølge Movias rejseregler skal kunden have gyldig billet eller kort fra rejsens begyndelse. Man 
skal selv sikre sig, at ens billet eller kort er stemplet korrekt og gælder til hele rejsen. Billetter og 
kort skal vises til chaufføren, når man står på bussen og til kontrolpersonalet, når det forlanges, 
 
at i den konkrete sag har klagerens datter forevist et børneklippekort. Voksne kan ikke benytte 
klippekort til børn ej heller hvis man klipper flere gange. Årsagen er, at der kun gives mængdera-
bat ved køb af 10 rejser. Hvis voksne kunne klippe to gange på et kort til børn, ville de utilsigtet 
opnå rabatten allerede ved fem rejser, 
 
at der på alle børneklippekort på forsiden af kortet står, BARN og på bagsiden er det oplyst, at 
kortet ikke må benyttes af voksne, 
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at i de fælles rejseregler for bus, tog og metro som man kan finde på Movias hjemmeside kan man 
også orientere sig om reglerne for børneklippekort, 
 
at klagerens datter kan læse på kortet, at det ikke kan bruges af personer over 16 år, 
 
at det er udokumenteret at klagerens datter evt. skulle have spurgt om hjælp andet sted, 
 
at klagerens datter ved påstigning af bussen kunne have spurgt chaufføren, samt 
 
at ud fra oplysningerne på kontrolafgiften var klagerens datter bevidst om aldersgrænsen. 
 
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 Movias rejseregler omhandlende børnebilletter: 

 
 
 
Den konkrete sag:  
 
Klagerens datter kunne i kontrolsituationen ikke forevise gyldigt kort til den pågældende rejse, da 
børne-klippekort kun er gyldigt for passagerer under 16 år. Kontrolafgiften blev derfor pålagt med 
rette.  
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Uanset at datteren ved anvendelse af børneklippekortet betalte den samme pris ved at klippe 2 
gange, som hvis hun havde klippet ét klip på et voksenklippekort, var datteren ved kontrollen i 
medfør af Movias rejseregler (forretningsbetingelser) ikke i besiddelse af en gyldig billet til voksne. 
 
Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt vægt på, at pligten til at betale kontrolafgift ikke er 
betinget af, at passageren bevidst har forsøgt at unddrage sig betaling, samt at selvom prisen for 
to klip på et børneklippekort svarer til prisen for et klip på et voksenklippekort, opnås rabatten for 
en voksen ved at stemple dobbelt på et børneklippekort allerede ved det halve antal rejser i for-
hold til rejse på et klippekort til voksne.  
 
Ankenævnet har videre lagt vægt på, at det udtrykkeligt fremgår af børneklippekortet, at det kun 
er gyldigt for børn under 16 år.  
 
Klagerens datters oplysning om, at hun blev fejlagtigt vejledt af en medarbejder i 7-Eleven er ikke 
dokumenteret. 
 
På baggrund af det ovenstående finder ankenævnet, at der ikke foreligger sådanne særlige om-
stændigheder, at klagerens datter skal fritages for kontrolafgiften. 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Movia er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. Be-
løbet 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. september 2013. 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 


