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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2012-0430 
 
 
Klageren:  XX 
  2700 Brønshøj 
 
Indklagede: Movia 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Ingrid Dissing 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 20. november 2012. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 17. december 2012. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 30. oktober 2012 med buslinje 250s mod Bud-
dinge Station.  
 
Klageren var i besiddelse af et periodekort med zonerne 01, 02 og 30 samt et klippekort. På klip-
pekortet var der ét klip tilbage, og ifølge klageren havde han stemplet klippekortet, men uden at 
klippet var klippet af. Han havde glemt at meddele dette til chaufføren. 
I zone 31 var der kontrol af klagerens rejsehjemmel og da han ikke var i besiddelse af gyldig rej-
sehjemmel, blev han pålagt en kontrolafgift på 750 kr. 
 
På kontrolafgiften er flg. noteret: ”han havde forsøgt at klippe i 5a, men dens almex virkede ikke. 
han havde glemt at gøre yderligere i 250s”. 
 
Klageren anmodede efterfølgende Movia om annullering af kontrolafgiften. Movia har med henvis-
ning til selvbetjeningssystemet og passagerens eget ansvar for korrekt billettering fastholdt kon-
trolafgiften.  
 
Klagerens klippekort så således ud ved kontrollen: 
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Zoneoversigt buslinje 250s: 
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Zoneoversigt buslinie 5a: 
 

 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at han rejste med buslinie 250S – husk stort S ved buslinjerne den 30.oktober 2012, 
 
at han stemplede sit klippekort, men at kortet ikke blev ordentligt stemplet, og at han glemte at 
fortælle det til buschaufføren, 
 
at han har levet i Danmark i tre år og aldrig modtaget en kontrolafgift før, samt 
 
at han altid anvender periodekort eller klippekort. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at ifølge Movias rejseregler skal passageren have gyldig kort/billet til hele rejsen fra rejsens begyn-
delse. Passageren skal selv sikre sig, at kortet er gyldigt og gælder til hele rejsen. Chaufføren skal 
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kun tage stikprøvekontrol af passagerens kort, det vil sige enten tjekker han dato, kl. eller zoner-
ne, 
 
at passageren ved påstigning af bussen skal sikre sig at stemple til de zoner, der ikke er på perio-
dekortet.  
 
at der henvises til rejsereglerne, hvor der står, at passageren skal tjekke at kort og billetter er 
stemplet korrekt. Hvilket også står på bagsiden af samtlige klippekort, 
 
at på den vedlagte kopi af klagerens kort kan man se, at det er klippet sidste gang den 10.oktober 
2012. Kontrollen er foretaget den 30.oktober 2012,  
 
at der er 1 klip tilbage, og kortet ser ikke ud til at være beskadiget eller krøllet, så det skulle kunne 
klippe. Kortet er heller ikke klippet da 1-tallet er på kortet endnu. Sværten stammer højt sandsyn-
lig fra det sidste stempel, der er foretaget den 10.oktober 2012. Det forekommer ofte, at der er 
sværte ovenover klippet, 
 
at klageren oplyste til kontrolløren, at han havde forsøgt at klippe på linje 5A og havde glemte at 
klippe kortet ved omstigning til 250S, 
 
at kortet også kan være benyttet fra den 10.10.2012 til 30.10.2012,  
 
at klageren havde gyldig rejsehjemmel til kørslen på linje 5A, så det var først nødvendigt at klippe 
på linje 250S, samt 
 
at det ikke er godtgjort, at klageren har fortaget det fornødne for at sikre sig at kortet var gyldigt. 
 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
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 Movias rejseregler fremgår det, at passageren ved rejsens begyndelse skal være i besiddelse af  
gyldig billet eller kort og selv skal sikre, at stemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) er  
korrekt. Hvis man ikke har gyldig billet eller kort, når man bliver kontrolleret, skal man betale en  
kontrolafgift på 750 kr. 
 
Den konkrete sag:  
Det fremgår af indklagedes rejseregler, at rejsende ved rejsens begyndelse skal være i besiddelse 
af gyldig billet eller kort og selv skal kontrollere, at stemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt 
m.v.) er korrekt.  
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Ifølge klagerens oplysninger ved kontrollen opdagede han den ufuldstændige stempling allerede 
ved indstigning i bus 5A, men glemte at fortælle det til buschaufføren. Ved kontrollen i zone 31 i 
bus 250S kunne klageren derfor ikke forevise gyldig rejsehjemmel. Kontrolafgiften blev herefter 
pålagt med rette.  
 
Det bemærkes, at pligten til at betale kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren har forsøgt 
at unddrage sig betaling. Dette er et område med stor mulighed for omgåelse af reglerne, hvorfor 
der ikke er grundlag for at fravige reglerne om, at passageren selv bærer ansvaret for korrekt bil-
lettering.  
 
På den baggrund finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, 
at klageren skal fritages for kontrolafgiften. 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Movia er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. Be-
løbet 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. 
 

   
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


