
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2012-0160 
 
Klageren:  XX 
  2300 København S 
 
Indklagede: Metro Service A/S 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet sms-billet. 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Ingrid Dissing (2 stemmer) 
  Lise Bjørg Pedersen 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 9. februar 2012. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 22. maj 2012. 
 
Sagens omstændigheder: 
Klageren købte den 9. februar 2012 klokken 04:09 en 2 zoners sms-billet fra zone 02 og rejste 
med metroen. Ifølge klageren faldt han derefter i søvn og vågnede først, da han blev kontrolleret 
af en metrosteward. Klokken 05:41 mellem Vanløse station og Flintholm station i zone 02 blev kla-
geren pålagt en kontrolafgift, da hans sms-billet udløb klokken 05:24. Af den elektroniske kontrol-
afgift fremgår følgende: 
 

 
 
Klageren anmodede den 9. februar 2012 Metro Service om at annullere kontrolafgiften, idet han 
havde overholdt reglen om, at sidste påstigning skal ske inden billettens udløb. 
 



   

Metro Service fastholdt kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningssystemet, samt reglerne 
for køb og brug af sms-billetter, hvorefter sms-billet skal være købt og modtaget før ombordstig-
nig. Metro Service anførte desuden, at klagerens sms-billet var udløbet ved billetteringen.  
 
Udskrift fra Unwire:  

 

 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at den endelige sms-billet var modtaget før ombordstigning, 
 
at metrostewarden udskrev kontrolafgiften klokken 05:37 og ikke klokken 05:41 som anført af 
Metro Service, samt 
 
at han har befundet sig inden for de zoner, han har betalt for. 
 
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 sikre 
sig gyldig rejsehjemmel, som kan forevises på forlangende, 
 
at kontrolafgiften blev udskrevet klokken 05:41, 
 
at klageren købte sin sms-billet klokken 04:09 gyldig i 2 zoner fra zone 02, hvorfor denne billet var 
gyldig til klokken 05:24, 
 



   

at når det fremgår, at påstigning skal være sket inden billettens udløb, er dette ikke ensbetydende 
med, at der kan køres ”uendeligt” rundt, 
 
at efter en påstigning kan der køres til rutens endestation, 
 
at i de tilfælde hvor passageren kører rundt, udløber billetten på det tidspunkt, den er gyldig frem 
til, samt 
 
at måtte klagerens påstigning være sket på Vanløse station, fastholdes ligeledes, at kontrolafgiften 
er korrekt udstedt, da sms-billetten i så fald var udløbet inden påstigningstidspunktet, idet Vanløse 
station er en start- og endestation. 
 
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, at transportministeren fastsætter regler om jernbane-
virksomhedernes 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, fastsætter 
jernbanevirksomheden 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 750 kr. for voksne. 
 
Af rejsereglernes bestemmelser omhandlende sms-billetter fremgår det, at man skal bekræfte sin 
sms-billet ved at skrive JA til 1415. Den rejsende modtager herefter sin billet. Hvis SMS’en ikke 
bekræftes inden for 1 minut, annulleres bestillingen. Desuden er det anført, at man skal have be-
kræftet og modtaget sin sms-billet, inden man stiger på bus, tog eller metro. 
 
Fra Hovedstadsområdets fælles rejseregler for bus, tog og metro om gyldigheden af billetter og 
sms-billetter: 
 
”Billetter: 
 
Gyldighed og brug 
Billetten kan bruges til et ubegrænset antal rejser inden for den tid og de zoner, den er gyldig i. 
Den sidste påstigning skal ske, inden billetten udløber, og billetten skal være gyldig, når bussen 
eller toget ifølge køreplanen skal køre fra stoppestedet eller stationen. 



   

 
Mobilbilletter: 
 
Gyldighed 
Mobilbillet kan bruges i Hovedstadsområdet. Gyldighedstiden er den samme som for almindelige 
billetter. Det er billettens gyldighedstid, der skrives på Mobilbilletten. Billetten er gyldig fra det 
tidspunkt, der er anført som gyldig fra, og udløber på det tidspunkt, der er anført som udløber. 
Efter Mobilbillettens udløb er fortsat rejse tilladt indenfor gyldighedsområdet så længe man ikke 
skifter undervejs.” 
 
Den konkrete sag:  
Klageren købte en sms-billet klokken 04:09, som udløb klokken 05:24. Klageren blev kontrolleret 
klokken 05:41.   
 
Ankenævnet lægger til grund som anført af klageren, at han efter påstigning faldt i søvn og først 
vågnede ved kontrollen. Klageren har således kørt med metroen i ca. 1 ½ time mellem de to en-
destationer, selv om klageren havde en slutdestination, som han skulle have været stået af ved på 
et tidligere tidspunkt. 
 
Uanset at de fællesrejseregler for Hovedstaden er formuleret således, at fortsat rejse er tilladt ef-
ter mobilbillettens udløb inden for gyldighedsområdet, så længe man ikke skifter undervejs, kan 
der efter ankenævnets opfattelse i denne formulering ikke indfortolkes en tilladelse til indenfor 
billettens gyldighedsområde at køre ubegrænset med kollektiv transport, hvis blot man undlader at 
forlade transportmidlet. 
 
Henset hertil finder ankenævnet, at klageren på kontroltidspunktet, der lå efter udløbet af billet-
tens gyldighedstidspunkt, ikke var i besiddelse af gyldig rejsehjemmel, selv om han befandt sig 
zonemæssigt indenfor billettens gyldighedsområde. Kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette.  
 
 Ankenævnet finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal 
fritages for kontrolafgiften. 
 

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 18. september 2012. 

   
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 

 
 


