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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2012-0428 
 
 
Klageren:  XX 
  2800 Lyngby 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S 
CVR:  21 26 38 34 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende klip, da klippekortet var dobbelt-

stemplet.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Ingrid Dissing 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 12. november 2012 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 13. december 2012 
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 7. november 2012 fra Lyngby station i zone 
41/51 til Nørreport station i zone 01, hvor hun tog videre med metroen til Frederiksberg station i 
zone 01/02. Rejsen kræver ifølge zonekortet 4 zoner på klippekort. 
 
Klageren var i besiddelse af et 2-zoners klippekort, som hun stemplede på Lyngby station. Ifølge 
klageren hørte hun, at maskinen stemplede kortet to gange og undlod derfor at kontrollere kortet. 
 
I metroen var der kontrol af hendes rejsehjemmel, og da klippekortet kun var stemplet én gang, 
blev hun pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner. 
 
Den 11.november 2012 anmodede klageren Metro Service om annullering af kontrolafgiften og 
gjorde gældende, at stempelmaskinen på Lyngby station måtte have været fejl-kalibreret, idet den 
kun havde klippet ét klip af klagerens klippekort, selvom klageren stemplede kortet to gange.  
 
Metro Service fastholdt kontrolafgiften den 21. november 2012 med henvisning til selvbetjenings-
princippet, og til at det er passagerens eget ansvar at sørge for gyldig rejsehjemmel. Metro Service 
henviste desuden til klagerens klippekort, hvor man kunne se, at kortet var stemplet to gange, 
men idet kun ét enkel klip var klippet af, havde klageren kun betalt for dette ene klip; 2 zoner, og 
havde derfor ikke haft gyldig rejsehjemmel. 
  
Zonekortet fra Zone 41/51 og klagerens klippekort: 



   

    
2 

 

 

  
       
 
 
 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at årsagen til, at hun modtog en kontrolafgift, var, at stempelmaskinen på Lyngby station pga. 
fejlkalibrering fejlagtigt stemplede klippekortet to gange i samme klip, og hun havde derfor ikke 
det retmæssige antal klip ved kontrollen i Metroen,  
 
at hun ikke var i ond tro, da hun tydeligt havde hørt den klassiske stempel-lyd de to gange. . Hun 
antog derfor at kortet var stemplet korrekt (som det jo normalt altid er), 
 
at hvis man ser på passagerer, der stempler deres klippekort, så foretager langt de fleste ikke en 
kontrol, efter at de har hørt den klassiske stempellyd, fordi folk jo antager, at det betyder, at man 
har stemplet sit klippekort korrekt. Lyden fungerer som en konfirmation af stemplingen, hvilket 
også var tilfældet for hende, samt 
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at hun dagligt pendler mellem Lyngby og København og selvfølgelig altid har sin billet i orden, og 
hun finder det derfor dybt uretfærdigt, at hun skal betale en kontrolafgift pga. en fejl-kalibreret 
maskine. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at Metroen kører som de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet efter et selvbetje-
ningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldigt kort eller billet inden 
rejsen påbegyndes. Passageren skal således selv sikre sig, at billet eller kort er korrekt stemplet 
(dato, tidspunkt og zoner) og gælder til hele rejsen, således at der ved billetkontrol kan fremvises 
gyldig rejsehjemmel. I tilfælde hvor der ikke på forlangende kan fremvises gyldig rejsehjemmel, 
må det accepteres, at skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør 750 kr. Denne grund-
regel er en forudsætning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv trans-
port i Hovedstadsregionen, 
 
at idet der er fejlstemplet – i dette tilfælde stemplet oveni – må der foretages en ny stempling, da 
passageren i modsat fald ikke har betalt for sin rejse, og derfor ikke kan fremvise gyldig rejse-
hjemmel på forlangende, 
 
at stempelmaskinen har både klippet og stemplet klippekortet, hvorfor der ikke kan være tale om 
en fejl på maskinen, 
 
at klageren henviser til, at hun har hørt den klassiske stemple-lyd to gange og antager derfor, at 
kortet er stemplet. Klageren henviser ligeledes til, at langt de fleste af de passagerer, der stempler 
deres klippekort, ikke selv foretager kontrol af stemplingen. Af informationerne på klippekortet 
fremgår det dels ”Klip kortet ved rejsens begyndelse” og dels ”Kontroller selv, at stemplingen en 
korrekt”, 
 
at havde klageren tjekket sit klippekort, ville det have været åbenbart, at der kun var stemplet for 
én rejse til 2 zoner og ny stempling ville have været mulig inden påstigning, 
 
at det skal oplyses, at Metro Service ikke forholder sig til, hvorvidt der er tale om en forseelse fore-
tage i god eller ond tro, men alene til, om der på forlangende kunne forevises gyldig rejsehjem-
mel, samt 
 
at der henvises til blandt andet klagesag 2009-0015, klagesag 2011-0119 og klagesag 2011-0279, 
der alle 3 er eksempler på sammenlignelige klager over dobbeltstempling på klippekort, og hvor 
afgørelsen er faldet ud til fordel for indklagede. 
 
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 
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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, som fortsat er  
gældende, fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingel-
serne.  
 
Det fremgår af Metroens rejseregler, at passagerer ved rejsens begyndelse skal være i besiddelse  
af gyldig billet eller kort, og at den rejsende selv skal kontrollere, at stempling af zonenummer,  
dato klokkeslæt mv. er korrekt. Dette fremgår endvidere af bagsiden af klagerens klippekort.  
Hvis passageren ikke har gyldig billet eller kort, når han/hun bliver kontrolleret, skal der betales en  
kontrolafgift på 750 kr. 
 
Den konkrete sag:  
 
Ankenævnet lægger til grund som oplyst af klageren, at hun ikke undersøgte stemplingen, således 
som det fremgår af bagsiden af klippekortet, inden hun steg på metroen.  
 
Hvis klageren imidlertid havde kigget på klippekortet, ville det have været åbenbart for hende, at  
de to stemplinger var sket oveni hinanden, og at flappen til det ene stempel ikke var klippet af. 
Hun ville derved være blevet vidende om, at hun kun havde betalt for 2 og ikke 4 zoner.  
 
Med et ti-tursklippekort betaler man for hver rejse med et eller flere ”klip”, hvorfor klageren ved en  
dobbelt-stempling på samme klip reelt ikke har betalt for hele den pågældende rejse. Kontrolafgif-
ten er derfor pålagt med rette. 
 
På denne baggrund finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændighe-
der, at klageren skal fritages for at betale den pålagte kontrolafgift ved rejse uden gyldig rejse-
hjemmel 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metroselskabet I/S v/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 23. april 2013. 
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Tine Vuust 
Nævnsformand 

 


