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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2011-0108 
 
 
Klageren:  XX på vegne YY 
  8270 Højbjerg 
 
Indklagede: Midttrafik 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering samt 350 kr. i 

rykkergebyr 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 1. oktober 2010 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 18. maj 2011 
 
Sagens omstændigheder: Klagerens 13-årige datter rejste den 1. oktober 2010 med Midttrafiks 
buslinje 4. 
 
Ifølge det oplyste steg kontrollørerne på bussen kl. 14:33 ved stoppestedet Kasserneboulevarden, 
og klagerens datter var steget på ved stoppestedet Vestre Ringgade, som er stoppestedet før Kas-
serneboulevarden.  
 
Klagerens datter købte en billet med gyldighed til kl. 16:37. Midttrafik har oplyst, at en billet med 
denne gyldighed er købt kl. 14:37.  
 
Ved kontrol af hendes rejsehjemmel blev klagerens datter blev kl.14:41 pålagt en kontrolafgift, 
hvorpå kontrolløren noterede følgende: ”trak billet ved kontrol”. På kontrollørens PDA er elektro-
nisk noteret: ”købe senere”.  
 
Ved brev af 11. oktober 2010 skrev klageren til Midttrafik for at få kontrolafgiften annulleret og 
oplyste:”  
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” 
 
Midttrafik svarede klageren den 15.oktober 2010: ” 

”  
Den 1. december 2010 sendte Midttrafik klagerens datter en standard rykkerskrivelse med anmod-
ning om betaling af 600 kr. inden 10 dage, hvorefter beløbet ville blive overført til opkrævning ved 
Aarhus Kommune med gebyr. 
 
Klageren skrev herefter den 6. december 2010 følgende til Midttrafik: ” 

” 
 
Midttrak svarede den 17. december 2010 følgende til klageren:” 

”  
Den 20. januar 2011 udsendte Aarhus kommune ifølge det oplyste en rykkerskrivelse med et gebyr 
på 100 kr.  
 
Den 4. februar 2011 sendte klageren Midttrafik en kopi af sit brev af 11. oktober 2010 og anførte, 
at hun ikke accepterede, at Midttrafik havde sendt en rykker og endvidere havde oversendt sagen 
til kommunen, hvorfra hun havde modtaget en rykkerskrivelse og oplysning om, at kommunen 
kunne tilbageholde beløbet i hendes løn.  
 
Den 14. februar 2011 svarede Midttrafik: ” 
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” 
 
Den 21. februar 2011 udsendte Aarhus kommune en yderligere rykkerskrivelse med et gebyr på 
250 kr.  
 
I brev af 7. marts 2011 til Midttrafik fastholdt klageren, at kontrolafgiften ikke var pålagt med ret-
te, da datteren havde kunnet forevise gyldig billet ved kontrollen. 
 
Midttrafik svarede den 18. marts 2011:” 

 
” 
Aarhus Kommune har oplyst at have opkrævet i alt 350 kr. i rykkergebyr.100 kr. i opkrævning af 
20. januar 2011 og 250 kr. i opkrævning af 21. februar 2011.   
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:  
Oversigten over stoppestederne på linje 4 ser således ud: 
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Oversigt over det estimerede rejsetid ifølge Rejseplanen.dk: 
 

 
 
Klagerens datters billet: 

 
 
Adspurgt af sekretariatet har klageren oplyst, at grunden til, at datteren ventede med at trække 
en billet til fem minutter efter, at hun steg på bussen, skyldtes, at hun glemte det, og at ”der gik 
pjat og pjank i den og ubetænksomhed i den”. 
 
Midttrafik har adspurgt oplyst, at de ikke ses at have modtaget kopi af klagerens billet under sa-
gen, men at en billet med gyldighed til kl. 16:37 er trukket kl. 14:37.  
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Vedrørende rykkergebyrets størrelse: 
 
Adspurgt har Midttrafik oplyst følgende: 
 

”Kontrolafgifter, der udskrives af Midttrafik har en betalingsfrist på 14 dage. Er der ikke sket betaling ved 

betalingsfristens udløb udsender Midttrafik 1 rykkerskrivelser med 10 dages betalingsfrist. Rykkerskrivelsen 
fra Midttrafik er uden gebyr og ved forsat manglende betaling overføres kontrolafgiften til videre inddrivelse 

hos Opkrævningen ved Aarhus.  
 

Opkrævningen ved Aarhus udsender rykkerskrivelser og i sidste instans overgives kontrolafgiften til inddri-
velse hos SKAT.” 

 
Aarhus kommune har oplyst følgende til den konkrete sag: 
”Opkrævning af gebyrer for regioner og kommuner er ikke omfattet af renteloven, men af lov om gebyrer og 

morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceind-
drivelsesmyndigheden, hvor § 2 stk. 5 siger, at rykkergebyr højst kan udgøre 250,- kr. pr. rykkerskrivelse. 

 

Kommunalbestyrelsen i Århus Kommune har vedtaget, at der skal betales 250,00 kr. for rykning af manglen-
de betaling, dog således er der er differentieret rykkergebyr med 100,00 kr. for beløb under 600,00 kr. og 

250,00 kr. for beløb over 600,00 kr. 
 

I den aktuelle sag er der fremsendt rykkerskrivelse den 20. januar 2011 med et pålignet rykkergebyr på 

100,00 kr., derefter er der fremsendt ny rykker den 21. februar 2011 pålignet et gebyr på 250,00 kr.” 

 

Ankenævnet kan i den pågældende sag alene tage stilling til kontrolafgiften og ikke til gebyrernes 
størrelse, når disse er opkrævet af en kommune, jf. ankenævnets vedtægter § 5. Ankenævnet kan 
dog afgøre, om det pågældende trafikselskab har været berettiget til at oversende kravet til videre 
inddrivelse.  
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at datteren stod på bussen ved Ringgade og i buslinje 4 trak en billet kl. 14:37, 
 
at denne blev forevist ved kontrolsituationen 4 minutter senere, 
 
at datteren blev pålagt en kontrolafgift, på trods af at hun var i besiddelse af en gyldig billet,  
 
at Midttrafik har fået tilsendt en kopi af datterens billet, 
 
at klagerens datter var sammen med en veninde på turen, som også blev pålagt en kontrolafgift. 
Denne er efterfølgende blevet trukket tilbage efter, at venindens far kontaktede Midttrafik og sag-
de, at han ville gå til medierne,  
 
at man jo ikke tør lade teenagepiger færdes med de offentlige transportmidler, da de bliver mis-
tænkeliggjort og afkrævet bøde trods lovlig rejsebillet,  
 
at klageren og hendes familie er nødt til at færdes med offentlige transportmidler dagligt, da dat-
teren går i skole inde i byen og altid anvender billet eller klippekort,  
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at klageren undrer sig over denne forretningsgang i et ”renommeret firma”, hvilket ikke er anbefa-
lelsesværdigt, 
 
at klagerens datter havde gyldig rejsehjemmel og befandt sig i bussen flere minutter før kontakten 
med kontrolløren, 
 
at klagerens datter glemte at trække en billet, umiddelbart efter indstigningen, men at hun trak én 
billet samt 
 
at det ikke på nogen måde handler om, at ville unddrage sig at betale for sin transport. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at kontrolafgiften blev udstedt den 1/10 2010 til klagerens datter grundet manglende billet. Billet-
kontrolløren har på kontrolafgiften skrevet ”trak billet ved kontrol”,   
 
at i forbindelse med behandlingen af klagen har Midttrafik forgæves op til flere gange skriftligt 
anmodet om at få oplyst ved hvilket stoppested og klokkeslæt datteren stod på bussen, 
 
at første gang Midttrafik bad om denne oplysning var den 15/10 2010, og at det endnu ikke er 
blevet oplyst til Midttrafik, 
 
at ej heller har Midttrafik modtaget det bilag, som klageren henviser til i sin første henvendelse.  
Denne billet har Midttrafik efterfølgende ikke bedt om at se, idet denne jo ikke er et personligt 
rejsedokument, idet der ikke er hverken billede eller navn på, 
 
at billetkontrollørerne er stået på bussen ved stoppestedet Kasserneboulevarden, første stop efter 
Vestre Ringgade/Vanggard Centeret, og de så klagerens datter komme oppe fra i bussen og trak 
en billet,  
 
at det derfor er relevant, at få oplyst ved hvilket stoppested og på hvilket klokkeslæt klagerens 
datter er stået på bussen, for at kunne behandle klagen over kontrolafgiften, 
 
at klageren skriver i klagen, at kontrolafgiften koster kr. 950, men at grundet det manglende svar 
blev kontrolafgiften først den 18/1 2011 overført til videre inddrivelse hos Opkrævningen ved Aar-
hus Kommune. Når kontrolafgiften er steget fra kr. 600,- til kr. 950,- skyldes det, at Opkrævningen 
har fremsendt 2 rykkerskrivelser, 
  
at der ikke kan kommenteres på øvrige kontrolafgifter der blev udstedt på linie 4 i samme tidsrum, 
men der kan dog oplyses, at der ikke er klaget over andre kontrolafgifter, der blev udstedt, og 
ingen kontrolafgifter er blevet annulleret, men tværtimod betalt, 
 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance 
 
Retsgrundlaget:  
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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 Midttrafiks rejseregler fremgår følgende: ”Undtagelser for bybusserne i Århus. Århus Bybusser følger 

som hovedregel Midttrafiks rejsebestemmelser. Der er dog disse undtagelser. 

 

Billettering 
Du er selv ansvarlig for at være korrekt billetteret straks efter påstigning. Det betyder, at hvis du ikke er i 

besiddelse af: Gyldig billet og/eller gyldigt stemplet klippekort og/eller gyldigt periodekort, 
så skal du, når du stiger på bussen - og før du sætter dig - uden unødig ophold købe billet i den opstillede 

billetautomat eller stemple dit klippekort i de opstillede klippekortautomater. Hvis du konstaterer, at køb af 
billet via billetautomat ikke er muligt, eller maskinafstemplingen ikke er korrekt, skal det straks meddeles til 

chaufføren. 

 
Kunder, der ikke på forlangende af kontrollører viser gyldig billet eller kort, afkræves en kontrolafgift på 750 

kr.” 
 
Den konkrete sag:  
 
Indledningsvist bemærkes, at i den pågældende sag kan ankenævnet alene tage stilling til kon-
trolafgiften og ikke til gebyrernes størrelse, når disse er opkrævet af en kommune, jf. ankenæv-
nets vedtægter § 5. Ankenævnet kan dog afgøre, om det pågældende trafikselskab har været be-
rettiget til at oversende kravet til videre inddrivelse.  
 
I Midttrafiks rejseregler vedrørende bybusser i Århus er det understreget, at man skal billettere 
straks efter påstigning, idet der ikke er indstigning foran ved chaufføren.  
 
Ankenævnet lægger til grund, som oplyst af klageren både i henvendelsen til Midttrafik af 6. de-
cember 2010 og til ankenævnet, at datteren steg på bussen ved stoppestedet Vestre Ringgade.  
 
Ifølge Rejseplanen.dk tager det omkring ét minut for bussen at køre fra Ringgaden til Kasserne-
boulevarden, hvor kontrollørerne ifølge den elektroniske log fra kontrolafgiften steg på bussen kl. 
14:33:13. 
 
Klagerens datter trak sin billet kl. 14:37, hvilket var 5 minutter efter, at hun ifølge egne oplysnin-
ger steg på bussen, fordi hun pjattede med nogle veninder.  
 
Den omstændighed, at datteren ved kontrollen kl. 14:41 kunne forevise en billet, som på dette 
tidspunkt var gyldig, medfører efter ankenævnets opfattelse dog ikke, at hun skal fritages for kon-
trolafgiften. Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt til grund, at der er tale om kørsel med bus i 
Århus, som ifølge Midttrafiks rejseregler medfører, at passageren har pligt til straks efter indstig-
ning at købe en billet. Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at tilsidesættelse af denne pligt 
indebærer mulighed for omgåelse af passagerens betalingsforpligtelse. 
 
Da klagerens datter ikke havde overholdt kravet om straksbillettering, var Midttrafik berettiget til 
at pålægge hende en kontrolafgift. 
 
Imidlertid finder ankenævnet, at Midttrafik ikke på det pågældende grundlag var berettiget til at 
oversende kravet til videre inddrivelse hos kommunen.  
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Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt til grund, at Midttrafik i sit brev af 15. oktober 2010 
uden angivelse af nogen frist anmodede klageren om at oplyse klokkeslæt og stoppested for dat-
terens påstigning og desuden oplyste klageren, at sagen var sat i bero til der forelå en afgørelse.  
 
Klageren havde i sin første henvendelse af 11. oktober 2010 anført til Midttrafik, at hun vedlagde 
datterens billet som bilag. Midttrafik har under nærværende klagesag oplyst til ankenævnets se-
kretariat, at de ikke har modtaget billetten. Det ville være god sagsbehandlingsskik, hvis Midttrafik 
i hvert fald efter klagerens brev af 6. december 2010, hvori hun oplyste, at hun tidligere havde 
indsendt dokumentation for gyldig billet, havde gjort klageren opmærksom på ikke at have modta-
get billetten.      
 
Endvidere oplyste klageren i brev af 6. december 2010, hvilket stoppested datteren var steget på. 
Midttrafik kunne herefter ved gennemgang af loggen have regnet påstigningstidspunktet ud, når 
de kendte kontrollørernes påstigningstidspunkt ved det efterfølgende stoppested. Derudover er det 
ankenævnets opfattelse at en passager ikke altid er opmærksom på det eksakte klokkested, man 
stiger på en bus, og at der ikke kan stilles krav herom.  
 
Det er herefter ankenævnets opfattelse, at Midttrafik i brev af 17. december 2010 ikke var beretti-
get til at lægge til grund, at klageren ikke havde besvaret deres anmodning.  
 
Det er videre nævnets opfattelse, at formuleringen: ”kontrolafgiften er ikke længere stillet i bero”, 
ikke på tilstrækkelig tydelig måde indeholder en oplysning til klageren om, at der derved er truffet 
en endelig afgørelse i sagen om fastholdelse af kontrolafgiften.   
 
Midttrafik burde i stedet have meddelt, at kontrolafgiften blev fastholdt med en frist for betaling af 
denne samt have givet en ankevejledning til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Midttrafik undlod 
dette.  
 
Hvis Midttrafik med formuleringen ”kontrolafgiften er ikke længere stillet i bero” mener, at der ikke 
træffes en egentlig afgørelse, er de ej heller berettiget til at sende sagen til inddrivelse i kommu-
nen. Dette kræver som ovenfor anført, at der træffes en afgørelse, som meddeles modparten med 
en ankevejledning.  
 
Uanset at klageren kunne have reageret hurtigere end sket i sagen, må det lægges til grund, at 
Midttrafik først i brevet af 14. februar 2011 meddelte klageren, at de fastholdt kontrolafgiften og 
gav ankevejledning om ankenævnet, hvorfor de først efter dette tidspunkt var berettiget til at sen-
de kravet til videre inddrivelse.  
 
Midttrafik pålægges at viderekommunikere denne afgørelse til Aarhus kommune, således at kom-
munen kan godtgøre klageren rykkegebyrerne.  
 
  

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Midttrafik er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 600 kr. 
Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters § 15.  
 
Midttrafik var ikke berettiget til at sende sagen til Aarhus Kommune som sket.  



   

    
9 

 

 
Da klageren har fået delvist medhold i klagen, skal klagegebyret tilbagebetales, jf. vedtægterne § 
26, stk. 4.  
 
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 2011. 
 

   
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


