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SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 22. august 2011. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 28. december 2011. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 22. august 2011 med buslinje 150S fra Ryparken 
station til Rævehøjvej/DTU. Denne rejse kræver i alt fire zoner: 02, 30, 41 og 51.  
 
Ifølge klageren, henvendte han sig til en Movia medarbejder på Ryparken station, for at få hjælp 
til at købe en sms-billet med det rette zoneantal. Klageren havde et periodekort med zonerne 01, 
02, 03 og 04 og købte en sms-billet til to zoner fra zone 30.  
 
Efter udstigning af bussen på Rævehøjvej/DTU blev klageren pålagt en kontrolafgift klokken 08:44 
for manglende zone. 
 
Klageren anmodede samme dag Movia om at annullere kontrolafgiften, idet han gjorde gældende, 
at han havde henvendt sig til en Moviamedarbejder på Ryparken station, som vejledte ham om 
køb af sms-billet og zoneantal. 
 
Movia afviste anmodningen den 13. september 2011, idet klageren ikke kunne forevise gyldig billet 
i zone 51. Movia gjorde endvidere gældende, at det var udokumenteret at klageren skulle have 
spurgt en Movia medarbejder til råds og at selvbetjeningssystemet forudsætter, at kontrolafgifter 
ikke eftergives på et udokumenteret grundlag.  
 



   

Fra Rejsepla-
nen.dk:

 
Zoneoversigt for zone 2: 
 

 
 
 
Oversigt over stoppesteder og zoner på linje 150s: 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Udskrift fra Unwire: 
 

 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at han var i tvivl om zoneantallet til sin rejse samt selve sms-billetsystemet og derfor henvendte 
sig til en Moviamedarbejder på Ryparken station, som vejledte ham om at bestille en sms-billet til 
to zoner fra zone 30 i tillæg til hans periodekort, 
 
at det må være muligt at søge vejledning hos en Moviamedarbejder og kunne lægge dennes vej-
ledning til grund for et billetkøb, 
 
at det ikke var muligt at spørge chaufføren af den pågældende bus til råds om zoneantallet til rej-
sen og sms-billetsystemet generelt, da man skal have købt billet inden påstigning. Desuden gjorde 



   

mængden af passager, der steg på bussen samtidigt, det umuligt at komme i kontakt med chauf-
føren, 
 
at zonetavlen ved busstoppestedet ikke kan benyttes til vejledning om hvordan man bestiller en 
korrekt sms-billet,  
 
at han havde benyttet Rejseplanen til at planlægge sin rejse, men at han købte det antal zoner, 
han var blevet oplyst af Moviamedarbejderen, samt 
 
at han ikke forsøgte at snyde, idet han havde forsøgt at købe korrekt zoneantal og desuden uden 
vanskeligheder kunne have undgået kontrollen ved Rævehøjvej/DTU. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at ifølge Movias rejseregler, skal passageren kunne forevise gyldig billet eller kort til hele rejsen fra 
rejsens begyndelse. Klageren kunne ikke forevise gyldig billet i zone 51, 
 
at der på stoppestedsstanderen er opsat en zonetavle og en køreplanstavle, som gør det muligt for 
passager at tælle sig frem til, hvor mange zoner der behøves til en konkret rejse, 
 
at klagerens rejse var ukompliceret, og at han derfor selv kunne tælle, hvor mange zoner han be-
høvede, 
 
at klageren har oplyst, at han benyttede www.Rejseplanen.dk til at planlægge sin rejse, og at han 
i den forbindelse kunne se, hvor mange zoner hans rejse krævede, 
 
at det er udokumenteret, at klageren har henvendt sig til en Moviamedarbejder på Ryparken stati-
on, samt  
 
at Movia finder det særdeles problematisk for de grundlæggende forudsætninger for den kollektive 
trafik, hvis kontrolafgifter på baggrund af et udokumenteret udsagn eftergives. Den kollektive tra-
fiks rejseregler er bygget op omkring et selvbetjeningssystem, hvor passageren selv kan orientere 
sig om rejsen på de opsatte informationer på stationerne, stoppestederne og i bussen.  
 
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 Mo-
vias rejseregler (forretningsbetingelser) 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.  
 

http://www.rejseplanen.dk/


   

Hvis man ikke har gyldig billet eller kort, når man bliver kontrolleret, skal man betale en kontrolaf-
gift på 750 kr. 
 
Den konkrete sag:  
 
Kontrollen blev foretaget i zone 51. Klageren var ifølge sine egne oplysninger i besiddelse af et 
periodekort med zonerne 01, 02, 03 og 04 og havde købt en sms-billet til to zoner, gyldig fra zone 
30. Klageren manglede derfor i kontrolsituationen billet til zone 51, og kontrolafgiften blev derfor 
pålagt med rette. 
 
Klagerens oplysning om, at han blev vejledt om zoneantallet af en Moviamedarbejder, er udoku-
menteret og kan ikke lægges til grund for sagens bedømmelse.  
 
Movias rejseregler er baseret på et selvbetjeningssystem, hvor det er klagerens ansvar at være 
korrekt billetteret til hele rejsen. Klageren har oplyst, at han inden rejsen foretog opslag på Rejse-
planen.dk. Heraf fremgår, at rejsen kræver billet til zonerne 02, 30, 41 og 51. Klageren kunne 
desuden have orienteret sig om, hvor mange zoner hans rejse krævede, på zonetavlen og stoppe-
stedsoversigten på standeren ved stoppestedet. 
  
Ankenævnet finder derfor, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, der fritager 
klageren for kontrolafgiften for den manglende zone. 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Movia er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 1050 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 25. juni 2012. 

   
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 



   

 
 

 
 


