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SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 12. september 2013 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 21. februar 2014 
 
Sagens omstændigheder: 
Klageren bestilte efter sommerferien 2013 et Ungdomskort tre dage inden, at hun skulle bruge 
det. I perioden frem til kortets modtagelse købte hun billetter for ca. 1300 kr. 
 
Ifølge klageren var hun i 2011 af DSB blevet informeret om, at man ved bestilling af det davæ-
rende uddannelseskort kunne vælge den dag, hvor man skulle bruge kortet, og i leveringstiden 
kunne købe billetter, som man efterfølgende kunne få refunderet. 
 
Klageren anmodede derfor den 12. september 2013 DSB om refusion af beløbet på de 1.300 kr. og 
gjorde blandt andet gældende, at hun enten fejlagtig var blevet oplyst om reglerne om refusion 
ved sin henvendelse i 2011 eller at DSB ikke efterfølgende har oplyst deres kunder korrekt om æn-
dringen af reglerne.  
 
Den 18. september 2013 afviste DSB klagerens krav og gjorde blandt andet gældende, at 14-da-
ges bestillingsfristen også var gældende før Ungdomskortet – under uddannelseskortet samt at en 
information fra DSB om, at man kan bestille fra dag til dag og få refusion for perioden kortet var 
bestilt til det blev leveret, ville være i strid med al skriftlig information fra DSB og den relevante 
styrelse under Undervisningsministeriet og Uddannelsesministeriet, som administrerer retten til at 
få udstedt tidligere Hypercard, Uddannelseskort og nu Ungdomskort. Desuden ville det være i strid 
med de interne instrukser til medarbejderne i DSB. 



   

Følgende mailkorrespondance fandt sted mellem klageren og DSB/Ungdomskort i perioden fra den 
12. september 2013 til den 20. september: 
 
”

 
 
DSB Ungdomskort svarede i mail af 18. september 2013 følgende: 

 
 
Hertil skrev klageren samme dag:  



   

 
 

Den 20. september 2013 skrev DSB til klageren via hendes henvendelse på Facebook:  
 

 

 
 

Og DSB Ungdomskort skrev samme dag følgende til klageren:  
 

 
 
Dette medførte at klageren skrev følgende svar:  
 
 

 
 



   

 
 
Klageren klagede herefter til DSB’s Kundeambassadør den 29. september 2013 med følgende brev:   
” 

 



   

 

 

 
” 
Den 4. november 2013 afviste Kundeambassadøren klagerens krav med henvisning til, at der ved 
overgangen fra Uddannelseskort til Ungdomskort blev udsendt både mails og sms fra dels Styrel-
sen for Videregående Uddannelser og dels DSB om betingelser for bestilling af kortet, samt at le-
veringsfristen officielt var fastsat til 14 dage, hvorfor kortet skulle bestilles minimum 14 dage før, 
det skulle bruges. 



   

 
Ligeledes henviste Kundeambassadøren til, at uanset om det tidligere havde været muligt med en 
levering på mindre end 14 dage, havde det aldrig været et løfte over for kunderne, som DSB 
havde været forpligtet til, eller som kunderne kunne planlægge efter.  
 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker udgifterne på ca. 1.300 kr. til køb af billetter refunderet og har til støtte herfor 
gjort gældende,  
 
at hun i 2011 var lidt sent ude, da hun skulle bestille sit første uddannelseskort, hvorfor hun valgte 
at sætte gyldighedsdatoen fra to uger efter bestillingen, eftersom det fremgik af DSB’s hjemme-
side, at der var to ugers leveringstid på kortet. Da hun efterfølgende kontaktede DSB, blev hun op-
lyst om, at det var ærgerligt, at hun valgte datoen to uger ud i fremtiden, da hun, hvis hun havde 
valgt den dag, hvor hun skulle benytte kortet, kunne have fået refunderet de billetter, som hun 
skulle købe i leveringsperioden, 
 
at hun hæftede sig meget ved denne oplysning, da hun jo var virkelig ærgerlig over, at hun ikke 
havde valgt den dato, hvor hun skulle bruge kortet, 
 
at hun også tænkte, at det var en god tryghed at have, da man således aldrig kan komme for sent 
med bestilling af kortet, da man som følge af refusionen, kan købe kortet selv samme dag, som 
man skal bruge det, 
 
at hun, da hun efter sommerferien 2013 gik ind på hjemmesiden for at bestille kortet, til sin store 
overraskelse så, at kortet kun kan bestilles 14 dage frem, hvilket hun selvfølgelig blev overrasket 
over, fordi ovenstående mulighed førhen var helt normal sædvane – intet ekstraordinært, det var 
bare sådan reglerne var, hvilket hun jo var blevet orienteret om, 
 
at hun i ferien, via mails, var blevet gjort bekendt med, at uddannelseskortet fremover ville være 
ændret til et Ungdomskort, men at der i disse mails intet stod om, at der var nye regler der ville 
træde i kraft, eller at reglen om refusion af billetter i en eventuel leveringsperiode skulle være op-
hævet, 
 
at hun efterfølgende henvendte sig til DSB Ungdomskort, hvor de fortalte hende, at denne regel 
ikke længere var gældende, og at de havde skrevet mails ud om, at man skulle huske at bestille 
sit kort i god tid, 
 
at hun har fået samme mail førhen, da det hed uddannelseskort, på trods af at den tidligere regel 
var gældende, hvorfor dette ikke fremstod som en ny oplysning for hende, men at selskabet heref-
ter henviste til deres hjemmeside hvor informationerne stod, hvilken klageren naturligvis ikke 
havde besøgt, da hun jo først sad og skulle bestille kortet tre dage inden at hun skulle bruge det, 
 
at hun af DSB Ungdomskort fik at vide, at reglen om refusion allerede blev ophævet i 2010, hvilket 
jo ikke giver nogen mening, da hun i midten af 2011 blev oplyst om reglen, 
 
at hun herefter fik at vide, at hvis hun ikke var tilfreds med DSB’s svar, skulle hun henvende sig til 
kundeambassadøren, hvilket hun gjorde, 



   

 
at kundeambassadøren afviste hendes klage med henvisning til, at leveringstiden havde været op-
lyst på hjemmesiden, men at klageren jo netop ikke havde været inde på denne hjemmeside, da 
hun havde været i god tro om, at hun kunne vente med at bestille sit kort indtil et par dage inden, 
ja endda på selve dagen, og herefter få refunderet de billetter, som hun måtte købe i perioden 
indtil kortet ville ankomme, hvilket jo var det, som hun var blevet oplyst om tidligere, hvorfor hun 
naturligvis stadig forholdt sig til det, 
 
at der for hende at se er to muligheder for, hvor fejlen / misforståelsen er opstået: 1) at DSB’s 
medarbejder har oplyst hende forkert ved hendes henvendelse i august 2011, fordi reglen allerede 
var ophævet i 2010 eller 2) at reglen var blevet ophævet efter hendes henvendelse i august 2011, 
og at det således er DSB, som ikke har oplyst deres kunder om, at denne regel var ophævet, 
 
at situationen kunne være undgået, hvis blot DSB havde informeret klageren om det,  
 
at situationen svarer til hvis man i flere år har været kunde i en butik, og man har været vant til 
den helt almindelige regel hos dem om, at man kan bytte varerne i 30 dage efter købet, og hvis de 
pludselig vælger at lave denne regel om, så skal de naturligvis informere deres kunder om det in-
den, da man ellers ikke har en chance for at vide det, 
 
at uanset hvilken af de to ovennævnte muligheder der er tilfældet, er det DSB’s ansvar. Et ansvar 
som DSB bør stå ved og tage konsekvensen af, 
 
at hun er ked og sur over situationen, da hun føler, at dette kunne have været undgået, hvis blot 
DSB havde orienteret hende korrekt, 
 
at hun af DSB i september 2011, ved bestilling af hendes første uddannelseskort, blev oplyst om, 
at man i leveringstiden på 14 dage (som også var leveringstiden dengang), kunne købe billetter på 
almindeligvis og til almindelig pris, hvis man i det elektroniske system ved bestillingen, valgte at 
lade kortet være gyldigt fra den dag, hvor man skulle bruge det, eksempelvis ved at man den 1. 
maj bestiller sit uddannelseskort og gerne vil benytte kortet samme dag, hvorfor man i den elek-
troniske kalender på hjemmesiden vælger, at kortet skal have gyldighed fra den 1. maj. Leverings-
tiden er på 14 dage, og kortet bliver således først leveret den 14. maj. I perioden fra den 1. maj til 
den 14. maj, køber kunden i stedet billetter til fuld pris, men når kortet er modtaget, kan kunden 
sende de billetter, som kunden har købt i perioden fra 1. maj til 14. maj og herefter få refunderet 
de billetter, da der jo er blevet betalt for ungdomskortet i samme periode, hvor kortet var under 
levering, 
 
at hun således understreger, at det IKKE er de 14 dages leveringstid, hun ikke var klar over, men 
at problemet er, at det ikke er blevet oplyst, at man ikke i leveringsperioden kan få refunderet sine 
billetter, 
 
at det således er uden relevans for sagen, hvorvidt leveringstiden på 14 dage er blevet oplyst, da 
det ikke er det, som der er problemet, 
 
at DSB i mail af 20. september 2013 skriver, at muligheden for refusion af billetter i leveringsperio-
den blev ophævet 1. juli 2011 samt 
 
at det er underordnet, om reglerne er blevet ændret senere og den medarbejder, der udtalte sig til 
hende i august 2011 således udtalte sig i overensstemmelse med regler, eller om medarbejderen 



   

var blevet fejlagtig oplyst af sin overordnede, og således oplyste klageren forkert om reglerne. Det 
afgørende er, at klageren er blevet oplyst forkert af DSB’s medarbejder, hvorfor det er DSB’s fejl 
som gør, at hun var i god tro om, at hun kunne få refunderet billetterne i leveringsperioden. 
 
 
Indklagede: Fastholder afvisningen af klagerens krav og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at der ikke er sket nogen ændring af bestillingstiden, således at der ikke var nogen ændring at in-
formere om, og at der i øvrigt løbende er informeret om vilkårene for bestilling af uddannelseskort 
både ved mail fra Uddannelsesstyrelsen, der står for en del af bestillingsfunktionen i forbindelse 
med udstedelse af Ungdomskort og fra DSB, som udsteder Ungdomskort efter bestilling og beta-
ling fra de kortberettigede på www. DSB.dk, 
 
at bestillingsfristen har været 14 dage, hvilket hele tiden er fremgået af informationsmaterialet og 
af de oplysninger, der gives i forbindelse med den digitale bestillingsproces, 
 
at dette har været meddelt klageren fra første henvendelse til DSB i denne sag,  
 
at den af klageren påståede mundtlige information ville være i strid med al skriftlig information fra 
DSB og den relevante styrelse under Undervisningsministeriet og Uddannelsesministeriet, som ad-
ministrerer retten til at få udstedt tidligere Hypercard, Udannelseskort og nu Ungdomskort, 
 
at det også ville være i strid med de interne instrukser til medarbejderne i DSB, og at der ikke hel-
ler ikke på noget tidspunkt har været administreret på den måde, 
 
at både den ansvarlige styrelse og DSB tværtimod til stadighed og uanset kortets navn, har lagt 
vægt på at informere om bestillingsperiodens længde og understreget, at kortene skulle bestilles 
via nettet, helt enkelt for at reducere de administrative omkostninger til udstedelse af disse kort, 
som er meget billigere for brugerne, 
 
at bestillingstiden på 14 dage har været fastlagt ud fra en tid, der måtte forventes at medgå til be-
taling, hvor der også skulle tages højde for en forholdsvis langvarig betalingsproces med faktura, 
som nogen af de kortberettigede foretrækker at anvende frem for kortbetaling, som kan gennem-
føres hurtigere, 
 
at enhver oplysning om bestillingstid fra dag til dag ville være total misvisende og uden forbindelse 
med de faktiske forhold, hvorfor DSB må afvise, at der kunne have foreligget en sådan aftale mel-
lem DSB og klageren, samt at DSB i øvrigt skulle være forpligtet til at orientere om en ændring, 
hvis der i øvrigt havde været en ændring, 
 
at DSB med virkning fra 2012 har udviklet en teknik, så der under særlige omstændigheder kan 
udstedes midlertidige kort til personer, der har bestilt og betalt deres kort, men af den ene eller 
anden grund ikke har modtaget det, eller hvor der har været fejl ved udstedelsen. Dette kan kun 
ske med gyldighed fra den dag, hvortil kortet er bestilt. Den kræver telefonisk eller skriftlig hen-
vendelse til DSB, der undersøger, om der er grundlag for at udstede et midlertidigt kort. Dette er 
selvsagt både en besværlig og omkostningskrævende fremgangsmåde og dobbeltarbejde i forhold 
til den ordinære udstedelse, hvorfor den ikke kan anvendes til at nedsætte den normale og annon-
cerede leveringstid, 



   

at lovgrundlaget for udstedelse af Ungdomskort stammer fra 2013, og der er informeret om konse-
kvenserne af ændringer i lovgrundlaget på den relevante hjemmeside www.ungdomskort.dk, her-
under også om fremgangsmåden og tidsfrister ved bestilling, 
 
at disse oplysninger ligeledes har været tilgængelige på www.dsb.dk, 
 
at det helt enkelt er umuligt at gennemføre en bestilling uden at komme forbi oplysninger om be-
stillingstiden, hvorfor klager også må have passeret den oplysning i forbindelse med tidligere be-
stillinger, 
 
at det er muligt, at klager ikke har hæftet sig særligt ved denne tidsfrist ved tidligere bestillinger, 
fordi de altid er blevet gennemført i god tid i forhold til det tidspunkt, de skulle være gyldige fra, 
 
at DSB noterer sig, at sagen åbenbart ikke drejer sig om information om de 14 dages bestillings-
frist, men om en efter klagers opfattelse for DSB bindende, men i øvrigt udokumenteret informa-
tion om muligheden for at få refunderet billetter til brug for rejser i perioden fra afgivelse af bestil-
ling til levering af kortet, 
 
at klager i sit svar erkender, at 14 dages fristen altid har været gældende og at den ikke er noget 
nyt, men at der skulle være tale om en ændring for så vidt angår muligheden for at få refunderet 
billetter for bestillingsperioden, 
 
at DSB må afvise at en sådan regel har eksisteret, 
 
at klager erkender, at hun i løbet af sommeren er blevet informeret om bestillingstiden og i øvrigt 
om at søge informationer på den relevante hjemmeside, hvilket hun erkender at have siddet over-
hørig, 
 
at det, hvis der skulle være sket en ændring, naturligt ville have været meddelt her, og DSB i øv-
rigt vil anse en information om, at der var nye regler og at de kunne findes på hjemmesiden for 
fyldestgørende ved et køb som dette, 
 
at klagers understregning af at det IKKE er de 14 dages leveringstid, som hun ikke var klar over, 
som er problemet, hverken svarer til den oprindelige klage eller dialogen med DSB i september 
2013, 
 
at det ikke på noget tidspunkt har været muligt at bestille kort, uanset kortets navn, med en kor-
tere frist end 14 dage og at de digitale bestillingsystemer hele tiden har været indstillet sådan, at 
kortets 1. gyldighedsdag tidligst kunne være 14 dage efter bestillingsdagen, hvorfor der heller ikke 
har eksisteret en ordning som skitseret af klager, 
 
at det derfor ikke har været muligt at få refunderet billetter i bestillingsperioden, medmindre der 
var tale om en fejl hos DSB i forbindelse med leverancen, 
 
at DSB ikke skriver i e-mailen ad 20. september 2013, at muligheden for refusion af billetter i leve-
ringsperioden blev ophævet den 1. juli 2011, men derimod at den digitale bestilling blev indført 
den 1. juli 2011 og at bestillingstiden også dengang var på 14 dage samt 
 
at DSB ingen som helst grund har til at tro, at en medarbejder skulle have givet en sådan informa-
tion. 

http://www.dsb.dk/


   

 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 

Fra www.Undomskort.dk 
 

 

 
Den konkrete sag:  
Der er hverken i DSBs forretningsbetingelser eller på www.ungdomskort.dk bestemmelser om, at 
kunden i perioden fra Ungdomskort bestilles, til kortet modtages, har krav på at få købte billetter 
refunderet.  
 
Spørgsmålet er herefter, om DSB på andet grundlag er erstatningsansvarlig for klagerens udgift til 
køb af billetter i den periode, hvor hun ikke havde modtaget Ungdomskortet.  
 
Ungdomskort udstedes på baggrund af brugerens digitale udfyldning af ansøgning herom, og bru-
geren udfylder selv, fra hvornår kortet skal være gældende.  
 
Efter ankenævnets opfattelse fremgår det tilstrækkeligt tydeligt i oplysningerne til brugeren, at der 
er en ekspeditionstid på ca. 14 dage, hvorfor kortet skal bestilles inden 14 dage før, kortet skal an-
vendes første gang.  
 
Efter dansk rets almindelige erstatningsregler kræves for at udbetale erstatning bl.a., at der fore-
ligger et ansvarsgrundlag hos skadevolderen – i dette tilfælde DSB. 
 

http://www.ungdomskort.dk/


   

Klageren har selv ved bestillingen anført, fra hvornår kortet skulle være gyldigt, og reglen om 14 
dages bestillingstid var også gældende i 2011 ved klagerens første bestilling af uddannelseskort.  
 
Således som sagen foreligger oplyst, finder ankenævnet, at klageren ikke har løftet bevisbyrden 
for, at der har foreligget en aftale mellem DSB og klageren om refusion af billetter købt i tiden 
mellem bestilling og levering af hendes Ungdomskort / Uddannelseskort. 
 
Herefter foreligger der ikke et ansvarsgrundlag hos DSB, som er berettiget til at afvise at erstatte 
klagerens i øvrigt udokumenterede udgifter til køb af billetter. 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSB er berettiget til at fastholdt afvisningen af klagerens krav om refusion af de købte billetter i 
leveringsperioden for hendes Ungdomskort. 
  
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets ved-
tægter § 26, stk. 4, modsætningsvist.  
 
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 26. september 2014 

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 

 
 


