
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2012-0169 
 
Klageren: XX på egne vegne samt på vegne af YY 
 
Indklagede: Metro Service A/S 
 
 
Klagen vedrører: To kontrolafgift på 750 kr. hver for manglende stempling af klippekort.  
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Ingrid Dissing (2 stemmer) 
  Lise Bjørg Pedersen 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 27. februar 2012. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 30. maj 2012. 
 
Sagens omstændigheder: 
Klageren og hans ægtefælle rejste den 27. februar 2012 med metroen fra Lufthavnen station til 
Nørreport station. 
 
Ifølge klageren kunne hverken han eller samtlige andre medpassagerer stemple deres klippekort i 
klippemaskinerne på Lufthavnen station. Klageren og hans ægtefælle besluttede sig derfor for at 
stige på metroen og senere stemple deres klippekort ved togskifte på Nørreport station. 
 
Klokken 16:05 og 16:10 blev klageren og hans ægtefælle pålagt kontrolafgifter på hver 750 kr. På 
klagerens elektroniske kontrolafgift er anført følgende: 
 

 
 
Klageren anmodede den 27. februar 2012 Metro Service om at annullere sin egen og ægtefællens 
kontrolafgift, idet de havde forsøgt at stemple deres klippekort, men at klippekortsautomaterne på 
Lufthavnen station ikke virkede. Klageren anførte, at andre også havde haft problemer med stem-
pling på Lufthavnen station, hvilket var blevet bekræftet af en medpassager i kontrolsituationen. 
Klageren anførte desuden, at han ikke vidste, at man kunne benytte et opkaldspunkt ved proble-
mer med automaterne.  
 
Metro Service fastholdt kontrolafgifterne med henvisning til selvbetjeningssystemet, hvorefter  det 
er passagerens eget ansvar at stemple klippekort korrekt. De anførte, at klippekortsautomaterne 
bliver tjekket dagligt, og hvis det forekommer, at en enkelt maskine ikke virker, fritager det ikke 



   

passageren fra at stemple i en af de andre maskiner, eller købe en billet. Metro Service anførte 
yderligere, at såfremt der opstår problemer med klippekortsautomaterne, kan de gule opkalds-
punkter på stationerne og i togene benyttes. 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgifterne annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at det ikke kun var én passager der havde problemer med at få stemplet på perronen, men adskil-
lige passagerer ved flere maskiner, 
 
at en medpassager informerede metrostewarden i kontrolsituationen om, at hun havde haft pro-
blemer med at stemple (det havde dog lykkedes hende), men hun fik skarpt at vide, at hun skulle 
blande sig uden om, 
 
at hvis metrostewardernes oplysninger om, at andre på toget havde fået stemplet på stationen, er 
korrekte, skyldes dette måske, at de havde stemplet på andre maskiner, 
 
at den pågældende kollega til metrostewarden befandt sig i den anden ende af perronen, og altså 
ikke lige i nærheden, desuden fremgik det ikke umiddelbart, hvilken opgave han varetog på perro-
nen, 
 
at de har betalt for klippekort og dermed rejsen, 
 
at Metro Services svar, som opremser de mange fremgangsmåder for hjælp ved problemer med 
billetter, tyder på, at klippekortsautomaterne ofte svigter, 
 
at han tidligere har iagttaget, at metrostewarder blot har klippet i kortet med en saks og skrevet 
dato og tid med kuglepen, når maskinerne ikke har fungeret,  
 
at de oplyste metrostewarden om, at de havde i sinde at klippe deres kort på Nørreport, hvilket de 
også gjorde, 
 
at de hverken har snydt eller haft i sinde at snyde, samt 
 
at det er beskæmmende at Metro Service gentager anklagen om, at han lyver i deres svar. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgifterne og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at metroen kører efter et selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sørge 
for gyldigt kort eller billet inden rejsen påbegyndes, 
 
at klageren og hans ægtefælle var bekendt med, at de steg ombord uden gyldig rejsehjemmel, 
 
at det fremgår af stewardens noter på kontrolafgiften, at han forinden havde set adskillige kort 
som var stemplet på Lufthavnen station, 
 
at klageren og hans ægtefælle selv har oplyst, at de havde set en af stewardens kollegaer på per-
ronen uden at spørge om hjælp, 



   

 
at idet Lufthavnen station er en meget benyttet station, er netop denne station fast bemandet 
med en af Metro Services medarbejdere, og måtte der opstå spørgsmål eller problemer, vil denne 
person kunne kontaktes, 
 
at klageren og hans ægtefælle ville have kunnet købe en almindelig billet i billetautomaten, såle-
des at de var dækket til deres rejse, 
 
at det altid ved tvivl eller spørgsmål er muligt at benytte et af de gule opkaldspunkter, samt 
 
at klageren i sin anke til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro oplyser, at en medpassager også hav-
de haft problemer, men at hun havde fået stemplet sit kort, hvorfor det tilbagebevises, at klippe-
maskinen ikke har virket. 
 
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. 
 
Den konkrete sag:  
Det fremgår af Metroselskabets rejseregler, at den rejsende skal være i besiddelse af gyldig billet 
eller kort, fra rejsen påbegyndes, og at det er klagerens og hans ægtefælles eget ansvar at sikre 
sig gyldig billet. 
 
Ankenævnet lægger til grund som oplyst af klageren, at han og ægtefællen steg på metroen uden 
at have stemplet deres klippekort eller på anden vis købt billet, samt at de i den anden ende af 
perronen så en metrosteward, som de imidlertid ikke kontaktede med henblik på hjælp til stem-
plingen. 
 
Det fremgår af stewardens note på den elektroniske kontrolafgift, at han forinden havde kontrolle-
ret flere passagerer med klippekort stemplet på Lufthavnen station.  



   

 
Klageren og hans ægtefælle kunne ikke forevise gyldig billet eller kort i kontrolsituationen. Kon-
trolafgifterne blev derfor pålagt med rette, uanset at klageren og ægtefællen ikke havde til hensigt 
at unddrage sig betaling for rejsen.  
 
Metro Service har oplyst ankenævnet, at der ikke var registreret tekniske fejl på automaterne den 
pågældende dag.  
 
Ankenævnet finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren og 
hans ægtefælle skal fritages for kontrolafgiften. Den omstændighed, at klippekortene efterfølgen-
de blev stemplet på Nørreport station, kan ikke føre til et andet resultat. 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metro Service A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 
1500 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 
 


