
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2014-0212 
 
Klageren: XX på vegne af datteren YY 

4622 Havdrup 
 
 
Indklagede: DSB  
CVRnummer: 25050053 
 
 
Klagen vedrører: Regning på Ungdomskort til 1.738 kr. samt rykkergebyr, som ønskes 

annulleret. Spørgsmål om kortet var kommet frem til adressaten, samt 
konsekvens af manglende foto. 

 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Ingrid Dissing (2 stemmer) 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 11. april 2014 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 7. juli 2014 
 
Sagens omstændigheder: Klagerens datter loggede den 17. februar 2014 ind på 
www.ungdomskort.dk for at bestille et Ungdomskort med gyldighed fra den 04.03. – 29.05.2014. 
Prisen var 1.738 kr.  
 
DSB Ungdomskort sendte den 17. februar 2014 følgende sms’er til klagerens datter:  
 

 

http://www.ungdomskort.dk/


   

 
Den 19. februar 2014 modtog klagerens datter følgende sms:  
 

 
 

 
I følge klageren forsøgte datteren herefter flere gange uden held at uploade et foto på hjemmesi-
den, men de kunne ikke på www.ungdkomskort.dk finde informationer om eventuelle fejlløsninger.  
 
DSB har oplyst, at Ungdomskortet blev sendt med posten til klagerens datter den 21. februar 
2014, og en faktura til samme adresse den 24. februar 2014, samt at ingen af brevene er modta-
get retur.  
 
Det fremgår af teksten på fakturaen, at klagerens datter forsøgte at betale ungdomskortet med et 
betalingskort, som var blevet afvist, hvorfor DSB anmodede hende om at betale fakturaen. 
 
Klageren har gjort gældende, at de aldrig har modtaget disse breve, og at datteren i stedet beslut-
tede at anvende klippekort. Klippekortene har de ikke gemt, da de ikke troede, det var nødvendigt.  
 
Den 10. april 2014 modtog klagerens datter med posten et rykkerbrev om betaling af beløbet på 
1.738 kr. 
 
Den 11. april 2014 skrev hun derfor følgende e-mail til DSB Debitorbogholderiet:  
 
”Hej DSB 

Jeg har prøvet at bestille et ungdomskort flere gange nu og det har ikke lykkedes nogle af gangene fordi 

mine billeder ikke vil blive godkendt ... Men nu har jeg så lige modtaget et brev fra jer med en rykker?? Og 

kan ikke forstå det for har slet ikke modtaget noget som helst Girokort før og heller ikke modtaget noget 

ungdomskort så jeg gider ikke betale 1738,- for noget som jeg ikke har fået eller noget hvor billedet alligevel 

ikke er blevet godkendt? Kan man få slettet hele ordren som der åbenbart er oprettet eller hvad gør jeg?”  

 
Den 24. april 2014 svarede Ungdomskort via e-mail:  

”Du har bestilt et ungdomskort for perioden 04.03.-29.05.2014, som er sendt d. 21.02.2014 til adressen 

[XXXX]. 
  

http://www.ungdkomskort.dk/


   

Der er udstedt en faktura 1001523230 d. 24.02.2014 som er sendt til samme adresse. I øvrigt er du flere 
gange blevet informeret om at dit billede ikke var godkendt. Det nuværende billede er sort, og der skal 

uploades påny.  

  
Da kortet er sendt til dig, og vi ikke har fået meddelelse om at du ikke skulle have modtaget det, så vi kunne 

have hjulpet dig med noget at køre på, og da vi ikke har modtaget kortet retur til refusion, kan vi desværre 
ikke kreditere for perioden.  

  
Du kan evt. kontakte Kundecentret for noget at køre på resten af perioden.”  

  

  
  

Samme dag skrev klagerens datter på ny:  
 
”Jeg har ikke modtaget andet end en faktura, som jeg selvfølgelig ikke vil betale, da mit billede ikke kan 
blive godkendt og har desuden skrevet en gang før, at jeg ikke kunne få oplader nogle billeder, selvom jeg 
har prøvet adskillige gange?  
Og forstår ikke din mail? Vil i have at jeg skal betale alligevel selvom jeg intet har fået?”  
 

DSB Ungdomskort svarede senere samme dag:   
 
”Vi kan ikke kreditere for perioden, da vi ikke har modtaget ungdomskortet retur til refusion, og vi i øvrigt 
heller ikke har modtaget meddelelse fra dig om at kortet ikke er nået frem. Hvis du havde givet besked om 

at kortet ikke var kommet frem, havde vi kunnet hjælpe dig med noget at køre på fra startet. 

Det ville have været naturligt at give os besked at kortet ikke var kommet frem til dig, især efter at du mod-
tager en faktura.  

  
Du skal betale for perioden pga. ovenstående. Hvis du ikke ønskede kortet har du heller ikke annulleret dine 

bestilling i tide.  

  
Du kan kontakte Kundecentret på tlf. 70 13 14 15  2-2-2, så kan de hjælpe dig med noget at køre på resten 

af perioden.   
  

Du skal sørge for at det billede som uploades, også kan bruges, og ellers skal du uploade et nyt.”  
  

Derpå skrev klagerens datter:  
 
”Jeg har jo aldrig fået brev eller mail eller en skid om at kortet var på vej så er det sq lidt svært at informere 
jer om at kortet ikke er nået frem?! Jeg betaler ikke en skid for noget som jeg ikke har fået det må jeg sq 
nok sige er dårlig kundeservice! Hvorfor skulle jeg dog betale for noget som jeg ikke har fået og som hvor 
billedet ikke er korrekt? Så kan det jo ikke bruges alligevel jeg synes i på det kraftigste burde tage og over-
veje om i informerer kunderne ordentligt, og om man måske ikke burde sende et kort afsted, når billedet 
ikke er korrekt. 
 
Og kan jo ikke få uploaded noget billede? Ved ikke om det er alle de computere jeg har herhjemme eller om 
det er jeres system men har prøvet adskillige gange og det virker stadig ikk?”  
 

Til dette svarede DSB Ungdomskort:  

 
Du har fået en bekræftelse på din bestilling af ungdomskort d. 17.02.2014. 

 



   

Desuden har du hhv. d. 17.02.2014 og d. 19.02.2014 fået meddelelse om at dit billede ikke godt nok, og 
kunne give problemer i bus og tog. Men du har ikke efterfølgende været inde og forsøge at uploade et nyt 

billede. 

 
Dit ungdomskort er afsendt 21.02.2014. 

 
Hvis du har rejst på personligt rejsekort i perioden vil vi se din opgørelse for disse rejser, så kan vi kigge på 

sagen igen. ” 
 

Den 13. maj 2014 henvendte klageren sig til DSB’s Kundeambassadør:  
 
  

  
”I feb. måned, forsøger min datter at bestille et ungdomskort for perioden 04.03-29.05 2014. 

 

Oplevelsen er, at dette ikke gennemføres blandt andet fordi det ikke lykkedes at uploade et  

brugbart billede. 

 

Så den 10 april modtager vi et rykkerbrev for ungdomskortet, på trods af...at vi aldrig har 

modtaget hverken Ungdomskort eller faktura, som sikkert skyldes det aldrig har været afsendt 

da billede ikke kunne uploades. 

 

Den 11 april , altså dagen efter at [datteren] bliver bekendt med en rykker/faktura, svarer 

[datteren] på mail til jer, om at rykkeren skal krediteres , da hun aldrig har modtaget noget 

Ungdomskort. 

Den kundeansvarlige " Helle" svarer tilbage at dette ikke kan lade sig gøre, da vi ikke har ori-

enteret DSB om at vi ikke har modtaget noget ungdomskort !!, 

Men som skrevet gik ordren jo netop ikke igennem pga. mislykkedes uploading af billede. 

 

Vi har nu gentagne gange sendt mails, snakket med kundeservice 4 gange pr tlf., uden nogen 

nærmere afslutning på sagen, og det virker fuldstændig uforstående, at man kan have en så 

dårlig kundeservice, 

 

Hvis kortet var dukket op i postkassen, ville kortet jo være benyttet .. men som I formentlig 

kan se, har der ikke været nogen aktivitet på dette kort... da det sikkert aldrig har været af-

sendt. 

 

Vi har nu modtaget endnu et brev om at sagen vil blive overdraget til ekstern inddrivelse med 

omkostninger til følge. Men vi agter selvfølgelig ikke at betale for noget vi aldrig har modtaget, 

så op til jer!” 

 

Den 28. maj 2014 er der sendt følgende SMS til klagerens datters telefon fra DSB Ungdsomkort: 
 
 
 



   

 
 

 

Den 2. juli 2014 besvarede DSB Kundeambassadøren klagerens henvendelse således:  

 
Herefter indgav klageren klage til ankenævnet.  
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Gør gældende, at DSB Ungdomskort skal frafalde kravet om betaling af 1738 kr. og har 
til støtte herfor anført,  
 
at datteren den 17. feb. 2014 forsøgte at bestille et ungdomskort for perioden 4 marts til 29 maj. 
Oplevelsen var, at dette ikke gennemførtes, da det ikke lykkedes at uploade et billede. 
 



   

I deres ferie i feb. måned modtog datteren 3 sms’er fra Ungdomskort om, at billedet ikke var god-
kendt. Datteren forsøgte igen flere gange at uploade et billede men uden held, og ingen informati-
oner på hjemmesiden om evt. fejl-løsninger. 
 
Den 10. april 2014 modtog de et rykkerbrev fra Ungdomskort, på trods af at de aldrig havde mod-
taget hverken ungdomskort eller faktura, som sikkert skyldtes, at det aldrig har været afsendt, da 
billedet ikke kunne oploades. 
 
Den 11. april 2014 altså dagen efter at datteren blev bekendt med en rykker/faktura, svarede hun 
på mail til DSB at rykkeren skulle krediteres, da hun aldrig havde modtaget noget ungdomskort. 
 
Herefter var der en del mail-korrespondance, som ikke førte til nogen brugbar løsning. 
 
De vil ikke betale for en ydelse, de ikke har modtaget. De har i perioden brugt klippekort. Alterna-
tivt må Ungdomskort kunne påvise, at de har modtaget den fakturerede ydelse via Post dk. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af Ungdomskortet og rykkerskrivelserne og har til 
støtte herfor gjort gældende,  
 
at klagerens datter den 17. februar 2014 på selvbetjeningsportalen www.ungdomskort.dk bestilte 
et Ungdomskort for perioden den 4/3 – 29/5 2014. 
 
I forbindelse med bestillingen er det på skærmen blevet oplyst, at bestillingen er gennemført. Kvit-
tering for bestillingen er også sendt til den oplyste mailadresse. Der blev til klagers datter også 
sendt en besked om, at det anbefales, at det indsendte billede pga. kvaliteten blev udskiftet for at 
undgå problemer ved billettering. Der er i den forbindelse sendt to beskeder den 17. februar 2014 
samt en besked den 19. februar.  
 
Det bestilte Ungdomskortet er den 21. februar med Post Danmark blevet sendt til den oplyste 
adresse. 
 
Den 24. februar er der til samme adresse sendt en faktura angående betaling af Ungdomskortet. 
 
Klagerens datter er på selvbetjeningsportalen www.ungdomskort.dk blevet holdt orienteret om 
leveringsstatus, og er via mails og sms blevet informeret om, at Ungdomskort og faktura var på 
vej, og havde på denne baggrund mulighed for at reagere og kontakte DSB, såfremt Ungdomskort 
og faktura ikke var blevet leveret som oplyst af DSB. 
 
DSB har ikke modtaget henvendelser fra klagerens datter i forbindelse med fremsendelse af oven-
stående mails, faktura eller Ungdomskortet, og DSB må derfor formode, at disse forsendelser er 
blevet leveret. 
 
DSB har ikke modtaget Ungdomskortet retur fra Post Danmark. 
 
Da DSB ikke modtog betaling for Ungdomskortet, sendtes der den 10. april 2014 en rykker for 
betalingen til samme adresse, som Ungdomskort og faktura var sendt til. Først i forbindelse med 
denne rykker kontaktede klagerens datter den 11. april 2014 DSB og oplyste, at hun ikke havde 
modtaget kortet. I den forbindelse blev hun tilbudt, at der kunne fremsendes et erstatningskort for 
den resterende periode uden betaling af det sædvanlige administrationsgebyr. DSB har ikke mod-
taget en respons på dette. 

http://www.ungdomskort.dk/


   

 
DSB har sendt endnu en rykker for betalingen hhv. den 9. maj og den 5. juni 2014.  
 
DSB kan oplyse, at der hver måned afsendes flere tusinde Ungdomskort med Post Danmark. DSB 
benytter et it-system til at administrere disse forsendelser, og det noteres heri, når en forsendelse 
er afsendt. DSB’s produktionslog fra dette system viser, at Ungdomskortet til klagerens datter er 
blevet afsendt den 21. februar 2014. 
 
I tilfælde af at et Ungdomskort ikke kan leveres på den oplyste adresse, bliver det returneret til 
DSB, som noterer, at kortet er kommet retur og kontakter modtager. Der er ikke foretaget regi-
streringer vedrørende problemer med levering af et Ungdomskort til klagerens datter. 
 
På denne baggrund er det DSB’s opfattelse, at kortet er blevet leveret til den oplyste adresse, og 
DSB har tilmed tilbudt at fremsende et erstatningskort uden beregning. 
  
DSB kan derfor ikke imødekomme Klageres krav om at kreditere det leverede Ungdomskort. 
 

Til dette har klageren anført:  
 
”DSB skriver citat:  

 

At DSB kan oplyse at der hver måned afsendes flere tusinde ungdomskort med Post Danmark, 

og at de har et system til at administere disse forsendelser..... 

 

Det er altsammen meget fint , men ikke destro mindre afhjælper det ikke den manglende do-

kumentation for at vi skulle have modtaget kortet. her er trods alt tale om et kort til en værdi 

af 1733,00 kr. Burde man så ikke sende med modtagerkvittering ?? 

 

Vi havde med vores datter aftalt at vi ville betale for kortet... hvis det var lykkedes hende at få 

bestilt et, men som tidligere skrevet af mig samt forklaret via mail d 11 april ( dagen efter 

brev fra DSB ) var opfattelsen at bestillingen ikke var lykkedes, så vi har i perioden betalt for 

klippekort ! 

 

Og det taler vel sit tydelige sprog ... når en pige på 16 år ... dagen efter at hun har modtaget 

besked via en rykker/faktura... tager kontakt til DSB for at få løst sagen. 

 

DSB skriver yderlige: at vi efter d 11 april bliver tilbudt et erstatningskort for den resterende 

periode... 

 

Skal det betragtes som en god service ???  Da vi aldrig i første omgang har modtaget et, samt 

aldrig modtaget en faktura !!! 

 

Her er der tale om et forsøg på en bestilling af et Ungdomskort fra en 16 årig pige, og når man 

ser på korrespondancen i denne sag ... kan man kun undres over den hjælp / kundeservice 

man som kunde får hos DSB. Vi vil simpelthen ikke betale for en varer vi ALDRIG har modta-

get.” 

 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
 
Sekretariatet har skrevet følgende til parterne under sagens forberedelse:  
 



   

”Til brug for ankenævnets afgørelse af sagen bedes klageren indsende kopi af de klippekort, som blev be-
nyttet i stedet for Ungdomskortet, samt den mail der blev modtaget ved bestilling af Ungdomskortet, og 
DSB bedes indsende kop af den fremsendte faktura og rykkerskrivelserne samt logs, hvoraf fremgår, at der 
er udstedt og afsendt et Ungdomskort til klagerens datter i det omfang det er muligt.  DSB Ungdomskort 
bedes endvidere indsende de omtalte mails og sms, hvor klagerens datter modtog besked om, at Ung-
domskort og faktura var på vej, således som det nævnes i brevet af 25. juli 2014 til ankenævnet.” 
 

Til dette har klageren oplyst, at de ikke har gemt klippekortene, og de har ikke indsendt kopi af 
den mail, som blev modtaget, da datteren bestilte Ungdomskortet. 
 
DSB har svaret følgende og har indsendt kopi af faktura af 24. februar 2014 samt rykkerskrivelser-
ne af 10/4, 9/5, 5/6 og 4/7 2014: 
”DSB’s produktionslog for Ungdomskortet leveret til klagers datter er vist herunder. Heraf fremgår det, at 
Ungdomskortet og faktura er afsendt den 21. februar 2014. Koderne for produktionsstatus henviser til: 
 
Status 9: Bestilling er klar til produktion 
Status 10: Kortet er under produktion 
Status 17: Det færdige kort er afleveret til Postdanmark 

 
 
DSB har orienteret klagers datter om leverancen på det telefonnummer og mailadresse, som klagers datter 
har indtastet, da hun bestilte Ungdomskortet. 
 
DSB kan oplyse at der den 21. februar kl. 18:30:22 er afsendt en sms besked til telefonnummer XX XX XX XX 
med følgende indhold: ”Vi har produceret dit nye Ungdomskort og det er på vej til dig. Mvh. DSB”. 
 
Den 21. februar kl 12:54:39 er der sendt en mail til adressen [xxxxx]@hotmail.com med følgende indhold: 
Fra: DSB Uddannelseskort <uddkortnoreply@dsb.dk> 
Emne: Dit uddannelseskort er blevet afsendt 
 
Dit UngdomsKort er på vej til dig, 
Vi har nu lavet dit UngdomsKort til dig. Det er på vej med posten. 
Læs mere om UngdomsKort 
På www.dsb.dk/ungdomskort kan du bl.a. finde information om de betingelser, der er for at bruge kortet, 
når du rejser. Du kan også læse om reglerne for at få et erstatningskort, som koster 100,-. 
Går du ind på www.ungdomskort.dk kan du forudbestille de kort, som du skal bruge, mens du går på din 
uddannelse. Så bliver de automatisk sendt til dig. På den måde slipper du for at holde styr på, hvornår det 
igen er tid til at forny dit kort. 
 

Med venlig hilsen DSB Kundecenter 

mailto:xxxxx@hotmail.com
mailto:uddkortnoreply@dsb.dk
http://www.dsb.dk/ungdomskort
http://www.ungdomskort.dk/


   

Mails og sms, der sendes til kunderne om levering af Ungdomskort, sendes afsted direkte fra DSB’s it-
system, og der kan derfor ikke præsenteres en kopi af den mail og den sms, der er sendt til klagers datter. 
 
Som dokumentation for at mails og sms er afsendt til klagers datter fremsendes en kopi af den kundeprofil, 
hvori aktiviteter i forbindelse med leverancen er registreret. 
 
Aktiviteterne fremhævet med gult viser, at mail og sms er afsendt med succes.” 

 
 
 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Fra www.DSB.dk 



   

 
 

” 

Retspraksis:  
 
U.2013.165H 

Beviskrav for påmindelse ved brev med henblik på afbrydelse 
af forældelse efter Danske Lov 5-14-4. 
Almindelige emner 3 - Pengevæsen m.v. 58.3. 
Sagen angik, om der var sket afbrydelse af forældelse før den 1. januar 

2008, hvor forældelsesloven af 2007 trådte i kraft. Højesteret skulle 

tage stilling til kravet til beviset for, at påmindelse ved almindeligt 

brev med henblik på afbrydelse af forældelse efter Danske Lov 5-14- 

4 er kommet frem til skyldneren, når skyldneren bestrider at have 

modtaget påmindelsen. Højesteret udtalte, at der ved afgørelse af sager 

med bevisførelse om afsendelse og fremkomst af breve hos den enkelte 

adressat må tages udgangspunkt i de forhold, der kendetegner 

det enkelte retsområde. Højesteret udtalte endvidere, at det er kreditor, 

der har bevisbyrden for, at påmindelsen er kommet frem, og at der 

ved bedømmelsen af, om kreditor har ført et tilstrækkeligt bevis for, 

at en påmindelse er afsendt og kommet frem til skyldneren, f.eks. kan 

indgå kreditors redegørelse for sine rutiner for postafsendelse og 



   

modtagelse af returnerede breve, ligesom der kan blive tale om 

fremlæggelse af kopi af afsendte breve og udskrift af journalnotater. 

Der kan endvidere vise sig behov for en bevisførelse om mulige svigt 

eller fejlkilder i forbindelse med postomdelingen hos skyldneren. 

Ved bevisbedømmelsen vil det indgå, om der er afsendt et eller flere 

breve. Kan det lægges til grund, at der er afsendt flere breve, vil 

sandsynligheden for, at ingen af disse breve skulle være kommet frem 

til skyldneren, være meget beskeden, såfremt der ikke i øvrigt kan 

påvises omstændigheder, der giver anledning til en anden vurdering. 

Det er ikke udelukket, at en kreditor kan løfte bevisbyrden for, at en 

påmindelse er kommet frem til skyldneren, selv om der alene er afsendt 

et enkelt brev, men et enkelt brev vil normalt ikke i sig selv 

være tilstrækkeligt. B havde fremlagt kopi af to breve, som ikke var 

kommet retur, samt en sagsrapport, der understøttede, at brevene var 

afsendt. Højesteret fandt det meget lidt sandsynligt, at ingen af brevene 

skulle være kommet frem til A. Oplysninger fra A om manglende 

angivelse af bynavn og om uregelmæssig postgang mv. var ikke af 

en sådan vægt, at det kunne føre til en anden vurdering. Der var derfor 

ikke indtrådt forældelse, og B's fogedsag mod A kunne fremmes 

 

U.2013.3325H 
TBB2014.35 

Ikke godtgjort, at udlejers opsigelse var kommet frem til 
lejerne, hvorfor udsættelse af lejemålet ved en umiddelbar 
fogedforretning blev afvist. 
Almindelige emner 3 – Fogedret 62.2. 
Udlejer, U, opsagde lejerne, A og B, af en ejerlejlighed, som var 

beliggende i en nedlagt landbrugsejendom. Opsigelsen blev sendt 

både ved almindelig post og som anbefalet brev til A og B. Det 

anbefalede brev blev ikke afleveret til A og B personligt, og det 

blev heller ikke afhentet på posthuset. A og B bestred, at det brev, 

der var sendt med almindelig post, var kommet frem. Højesteret 

bemærkede, at ved vurderingen af, hvilke krav der kan stilles til 

beviset for, om en meddelelse er blevet afsendt og er kommet 

frem til adressaten, må der tages udgangspunkt i de forhold, der 

kendetegner det enkelte område, jf. U 2013.165 H. Når der skal 

tages stilling til, om en opsigelse er kommet frem til lejeren, jf. 

lejelovens § 87, er det udlejer, der har bevisbyrden. Højesteret 

fandt efter en konkret vurdering af bl.a. ejendommen, som var 

opdelt i tre ejerlejligheder, og de opsatte postkasser, at U ikke 

havde godtgjort, at opsigelsen var kommet frem til A og B. U’s 

anmodning om udsættelse af A og B ved en umiddelbar fogedforretning 

blev derfor afvist. 

 

U.2013.849/1H 

Sagsøgers advokat var udeblevet fra et retsmøde, men sagen 
skulle ikke afvises, da det ikke var bevist, at advokaten havde 
været lovligt indkaldt. 
Retspleje 25.4. 
I en sag i byretten om parkeringsafgifter var sagsøgers advokat, A, 

udeblevet fra et forberedende retsmøde. Byretten oplyste, at A var 

blevet indkaldt til mødet ved et brev, som var sendt med almindelig 

post, og at retsmødet var berammet efter telefonisk aftale med A's 

kontor. A benægtede at have modtaget byrettens indkaldelse og afviste, 

at han eller andre på hans kontor havde aftalt berammelsen med 

byretten. Han havde derfor ikke vidst, at der var et retsmøde. Byretten 

afviste sagen med henvisning til A's udeblivelse, jf. retsplejelovens 

§ 360, stk. 1, hvilket landsretten stadfæstede. Højesteret udtalte bl.a., 

at en parts manglende fremmøde til et retsmøde kun kan tillægges 

udeblivelsesvirkning, hvis den pågældende har været lovligt indkaldt. 

Til lovlig indkaldelse ved almindeligt brev hører, at brevet er kommet 

frem til modtageren. Afgivelse til postbesørgelse af et brev kan ikke 

i sig selv udgøre fornødent bevis herfor, jf. herved senest U 2009.363 



   

H. Med henvisning til at A havde benægtet at have modtaget byrettens 

brev med indkaldelsen, fandt Højesteret, at det var med urette, at sagen 

var blevet afvist. At berammelsen ifølge byretten var sket telefonisk 

efter aftale med A's kontor, kunne ikke føre til et andet resultat. Højesteret 

ophævede derfor landsrettens kendelse og hjemviste sagen 

til fortsat behandling ved byretten. 

 

U.2014.1430H 
TBB2014.385 

Forsendelsesrisiko for udsendt giroopkrævning for boligsøgendes 
plads på venteliste påhvilede afsender (boligselskabet). 
Aftaler 9 - Leje af fast ejendom 1.9. 
A og B, der stod på venteliste hos Arbejdernes Andels Boligforening 

og Aarhusbolig, fik tilsendt en giroopkrævning med oplysning 

om sletning fra ventelisten, hvis de ikke betalte et ajourføringsgebyr 

på 100 kr. Giroopkrævningen med korrekt adressering 

kom imidlertid ikke frem til A og B. Som følge af manglende 

betaling opstod der herefter tvist om, hvorvidt A og B havde mistet 

deres medlemsanciennitet. A og B fik medhold i både byretten 

og landsretten, hvilket Højesteret stadfæstede. Højesteret udtalte 

bl.a., at der i § 3, stk. 3, i den dagældende bekendtgørelse om 

udlejning af almene boliger mv. ikke var taget stilling til forsendelsesrisikoen. 

Giroopkrævningen indeholdt en meddelelse, der 

dels var et påbud om betaling, dels var en orientering om 

retsvirkningerne af manglende rettidig betaling. Højesteret fandt, 

at forsendelsesrisikoen for en sådan meddelelse - der ikke har 

karakter af en pligtmæssig reklamation som omhandlet i aftalelovens 

§ 40 - efter almindelige regler påhvilede afsenderen. A og 

B fik herved medhold og havde ikke mistet deres medlemsanciennitet. 

 
Folketingets Ombudsmand har udtalt følgende den 27. maj 2010 i en sag om, hvorvidt en afgørel-
se fra en offentlig myndighed kunne anses for at være kommet frem til borgeren den følgende  
dag:  
 
”I sager uden for retsplejen er kravene til beviserne for at et brev fra en myndighed må anses for at være 
kommet frem dagen efter afsendelsen, ifølge praksis noget mere lempelige. Myndigheden kan løfte bevis-

byrden ved for eksempel at:  
− redegøre for myndighedens rutiner for postafsendelse,  

− fremlægge kopi af det afsendte brev,  
− fremlægge journalnotat eller postliste hvor det fremgår hvornår brevet er afsendt,  

- undersøge om og i givet fald hvornår eventuelle andre parter eller myndigheder har modtaget deres ver-

sion af brevet,  
− redegøre for at brevet til borgeren ikke er returneret til myndigheden, og/eller  

− undersøge om er i perioden omkring afsendelsen har været uregelmæssigheder i postbesørgelsen i det 
pågældende område.  

Jeg henviser til Ugeskrift for Retsvæsen 2000, s. 1771 H, Ugeskrift for Retsvæsen 2005, s. 1256 H, og Uge-

skrift for Retsvæsen 2007, s. 2791 H, og Folketingets Ombudsmands beretning for 2004, s. 425 ff*…….  
Ved min vurdering har jeg lagt stor vægt på at domstolene, herunder Højesteret, de seneste 10 år flere 

gange har haft lejlighed til at tage stilling til hvilke krav der stilles til beviset for at offentlige myndigheders 
breve er kommet frem til adressaten. I ingen af de sager der har været forelagt domstolene, har domstolene 

tilsidesat det systembevis som myndighederne har ført for at brevet anses for at være kommet (rettidigt) 
frem.  

Ingen af de sager som har været forelagt domstolene i den seneste 10-årige periode, har vedrørt sager hvor 

klagefristen kun har været overskredet med én dag. Den generelle beskrivelse af retstilstanden er imidlertid, 
som jeg har anført ovenfor, at breve som er sendt med A-post, normalt anses for at være kommet frem 

dagen efter at de er afsendt.” 

 
 



   

Den konkrete sag:   
 
I følge retspraksis har kreditor normalt bevisbyrden for, at en forsendelse i denne sag af faktura 
og Ungdomskort, er kommet frem til adressaten, som er klagerens datter.  
 
I Højesteretsdom U 2013.165H udtalte Højesteret, at der ved bedømmelsen af, om kreditor har 
ført et tilstrækkeligt bevis for, at en påmindelse er afsendt og kommet frem til skyldneren, f.eks. 
kan indgå kreditors redegørelse for sine rutiner for postafsendelse og modtagelse af returnerede 
breve, ligesom der kan blive tale om fremlæggelse af kopi af afsendte breve og udskrift af journal-
notater. Ved bevisbedømmelsen vil det indgå, om der er afsendt et eller flere breve. Kan det læg-
ges til grund, at der er afsendt flere breve, vil sandsynligheden for, at ingen af disse breve skulle 
være kommet frem til skyldneren, være meget beskeden, såfremt der ikke i øvrigt kan påvises 
omstændigheder, der giver anledning til en anden vurdering. 
 
I den konkrete sag er rykkerskrivelsen af 10. april 2014 sendt med post til samme postadresse 
som Ungdomskortet og den oprindelige faktura. DSB har ikke modtaget Ungdomskort eller faktura 
retur, og klagerens datter har anerkendt at have modtaget rykkerskrivelsen.  
 
DSB har fremlagt logs, der viser, at afsendelsen af Ungdomskort og faktura er sket. 
 
Klagerens datter anførte den 24. april 2014 til DSB Ungdomskort, at hun ikke tidligere havde mod-
taget et girokort, samt at hun ikke havde modtaget andet end en faktura, som hun ikke ville beta-
le, da hendes foto ikke kunne blive godkendt.  
 
På den baggrund finder ankenævnet, at DSB har løftet bevisbyrden for, at Ungdomskort og faktura 
af 24. februar 2014 er kommet frem til klagerens datter.  
 
Der blev til datterens telefon sendt besked om, at Ungdomskortet var bestilt, men at der skulle 
uploades et nyt foto for ikke at risikere at få en kontrolafgift. DSB Ungdomskort oplyste den 24. 
april 2014, at billedet ikke var godkendt, idet det var sort.  
 
Selv om klageren således forholdt sig passivt både efter den formodede modtagelse af Ungdoms-
kortet og fakturaen, finder ankenævnet i den konkrete sag, at klagerens datter var berettiget til at 
gå ud fra, at det leverede Ungdomskort ikke kunne anvendes som gyldig rejsehjemmel, og at hun 
derfor ikke skulle betale fakturaen.  
 
Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt vægt på, at DSB Ungdomskort udstedte og afsendte et 
Ungdomskort, selv om der var et sort felt, hvor der skulle være foto af kortindehaveren, samt at 
DSB Ungdomskort sendte sms-beskeder om, at kortet ville give problemer i bus og tog, og at kla-
gerens datter risikerede at få en kontrolafgift.  
 
Ankenævnet bemærker, at klagerens datter efter det oplyste efter modtagelsen af sms’erne for-
søgte at uploade et foto, uden at det lykkedes. Ankenævnet bemærker videre, at klagerens datter 
den 11. april 2014 efter modtagelse af første rykkerskrivelse dateret den 10. april 2014, hvor det 
måtte have stået hende klart, at kravet om betaling for Ungdomskortet blev fastholdt, rettede 
henvendelse til DSB Ungdomskort om sagen. 
 
Således som sagen foreligger oplyst, lægger Ankenævnet herefter til grund, at klagerens datter 
modtog et Ungdomskort, men ikke anvendte dette til rejser, og i stedet anvendte klippekort, som 
oplyst af klageren. Den omstændighed, at de ikke har gemt klippekortene, ændrer ikke derved.  



   

 
Da DSB Ungdomskort således udstedte og sendte et Ungdomskort til klagerens datter, som ikke 
kunne anvendes som gyldig rejsehjemmel, idet feltet beregnet til foto af kortindehaveren var sort, 
finder ankenævnet, at DSB Ungdomskort ikke var berettiget til at sende en faktura for det uan-
vendelige kort.  
 
Herefter var de heller ikke berettiget til at sende de efterfølgende rykkerskrivelser og skal frafalde 
samtlige krav mod klagerens datter.   
 
 
  

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Da klageren har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret, jf. ankenævnets vedtægter § 
26, stk. 4, modsætningsvist.  
 
DSB skal som tilsluttet selskab betalte 10.000 kr. for tabt sag i ankenævnet, jf. ankenævnets ved-
tægter § 17.  
 
Beløbet skal betales inden 30 dage efter, at indklagede har modtaget ankenævnets opkrævning.  
Hvis indklagede ikke vil anse sig for bundet af afgørelsen, skal dette meddeles ankenævnets sekre-
tariat skriftligt inden 30 dage efter modtagelsen. Indklagedes navn vil herefter blive offentliggjort 
på en liste på ankenævnets hjemmeside, med mindre indklagede har anlagt sag ved domstolene 
om de forhold, som klagen har omfattet.  
 
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 21. november 2014 

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 
 


