
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2010-0260 
 
 
Klageren:  XX 
  2000 Frederiksberg 
 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metroservice A/S 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende klip. Stemplet oveni tidligere 

stempel.   
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 15. juni 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 31. august 2010.  
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. juni 2010 omkring kl. 17:40 med S-toget fra 
Ålhom station. Forinden stemplede hun sit 2-zoners klippekort i klippemaskinen, som gav den ka-
rakteristiske klik-lyd.  
 
Klageren undersøgte ikke om klippekortet var stemplet korrekt, inden hun herefter steg på toget. 
Hun skiftede senere til Metro, og ved kontrol af hendes rejsehjemmel kl. 17:50 i Metroen blev hun 
pålagt en kontrolafgift for at rejse uden billet.  
 
På den interne del af kontrolafgiften har stewarden anført følgende: 
 
”Sagde hun havde klippet på Ålholm St. Det så også ud som om der var blevet stemplet oven på et gammelt 
stempel, men man kunne ikke se, hvad der stod.” 

 

Klageren indsendte sit klippekort til Metroservice, der fastholdt afgiften med henvisning til, at det 
er passagerens ansvar at være i besiddelse af gyldig billet. 
 
Klippekortet ser således ud:  



   

 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at hun ikke undersøgte om stemplingen var korrekt, da hun hørte et ”klik” og tidligere på dagen 
havde stemplet uden problemer (kl. 13:00),  
 
at stewarden ikke gav hende lov til at stemple kortet igen, selv om hun tilbød dette,  
 
at det var en maskinel fejl, der gjorde, at kortet ikke blev stemplet korrekt, når det kunne stemple 
oven i et tidligere stempel, og Metroservice må hæfte for, at deres maskinel ikke er funktionsdyg-
tigt.  
 
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 selvbetjenings-
system, 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 rejsehjem-
mel.  
 



   

Da kontrolafgiften er udstedt på baggrund af stempel oveni allerede benyttet klip, er der ikke be-
talt for den kørte tur. Det ville være forholdsvis let for klageren at konstatere dette ”dobbelt-
klip”/manglende klip, hvis hun havde kontrolleret sit klippekort inden påstigning. 
 
Af de fælles rejseregler fremgår det, at ”Du skal have gyldig billet eller kort fra rejsen begynder. 
Du skal selv sikre dig, at din billet eller dit kort er stemplet korrekt, og gælder til hele rejsen. Billet-
ter og kort skal vises til chaufføren, når du står på bussen og til kontrolpersonalet, når det forlan-
ges.” – se side 24 under Billetkontrol, 1. afsnit på følgende link: 
http://www.m.dk/Kundeservice/~/media/Metro/Content/PDF%202010/Rejseregler-jan-10.ashx. 
Under samme afsnit fremgår det tillige i 3. afsnit ”Hvis du ikke har gyldig billet eller kort, når du 
bliver kontrolleret, skal du betale en kontrolafgift. ….”  
 
Klageren oplyser selv ”Jeg undersøgte ikke om stemplet var korrekt …”. Der henvises i denne for-
bindelse til informationerne på bagsiden af klippekortet, hvor der bl.a. står ”Klip kortet ved rejsens 
begyndelse.” og ”Kontroller selv, at stemplingen er korrekt.”. 
 
I tilfælde hvor der fejlstemples på en S-togs station, er det muligt at gå ind i en Kort og Godt bu-
tik, hvor de vil kunne hjælpe.  
 
Ved fejlstempling i bussen skal chaufføren omgående informeres, hvorefter han udsteder et rette-
kort. 
 
Er der tale om fejlstempling i en af metroens klippekortsautomater, kan de gule opkaldspunkter 
benyttes.  
 
Ved tvivl eller spørgsmål er det altid muligt – i metroen – at benytte et af de gule opkaldspunkter, 
som findes i tog og på stationer. Disse opkaldspunkter sætter kunden i direkte kontakt med kon-
trolrummet, som er bemandet 24 timer i døgnet. Opkaldspunkterne kan benyttes måtte der opstå 
tvivl eller spørgsmål omkring billetkøb eller andre spørgsmål i relation til rejsen, eller til metroen 
generelt. 
 
Da klageren angiver at have stemplet på Ålholm station, kan ansvaret ikke placeres hos Metro Ser-
vice A/S, idet Ålholm station er en S-togs station. 
 
Afslutningsvis henledes opmærksomheden på klagesag 2010-0120, hvor ankenævnets afgørelse 
faldt ud til fordel for indklagede. 
 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
 
DSB S-tog har på forespørgsel indsendt dokumentation for, at der ikke var registreret fejl på klip-
pemaskinerne på Ålholm station den pågældende dag.   
 
Der er ingen Kort&Godt- kiosk eller billetsalg på Ålholm station.  
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften, klippekort og udskrift om fejlmelding på klippemaskinen. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 

http://www.m.dk/Kundeservice/~/media/Metro/Content/PDF%202010/Rejseregler-jan-10.ashx


   

ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Ifølge § 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 969 af 08. oktober 2009 om lov om jernbaner, gælder 
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 600 kr. 
 
Den konkrete sag:  
 
Klageren har oplyst, at hun ikke undersøgte stemplingen, inden hun steg ind i S-toget eller ved 
omstigning til Metroen.  
 
Hvis klageren imidlertid havde kigget på klippekortet, ville det have været åbenbart for hende, at 
der var stemplet oveni et tidligere stempel, og at hun derved ikke havde betalt for den pågælden-
de rejse.  
 
Uanset at klageren ikke bevidst har forsøgt at unddrage sig betaling for den pågældende rejse, er 
der i sådanne sager en oplagt mulighed for at snyde med stemplingen, hvorfor der ikke er grund-
lag for at fravige reglen om, at passageren selv bærer ansvaret for at  forevise et korrekt stemplet 
kort ved kontrollen.  
 
Der er i øvrigt ikke noget ved selve datastemplingen, der tyder på en teknisk fejl ved klippemaski-
nen, ligesom der ikke er registreret fejl på denne.  
 
På denne baggrund finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændighe-
der, der kan fritage klageren for at betale den pålagte kontrolafgift ved rejse uden gyldig rejse-
hjemmel. 

 
Ankenævnet træffer herefter følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
Metroservice er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 600 
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 31. januar 2011.  

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 

 
 


