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Sagens omstændigheder: I forbindelse med passagerers anmodning om udbetaling af godtgø-
relse fra DSB i henhold til DSB Basis Rejsetidsgaranti, kræves det, at man oplyser sit CPR-nr. med 
henblik på udbetaling af beløbet på NEM-konto. Ellers udstedes en Rejsetidsgarantibillet. Det er 
anført på ansøgningen, at DSB ikke videregiver oplysningerne til tredjemand og garanterer, at data 
bliver opbevaret forsvarligt uden adgang for uvedkommende, samt at oplysningerne alene bruges i 
forbindelse med håndtering af DSB Basis Rejsetidsgaranti.  
 
Klageren udfyldte et ansøgningsskema, da hun var blevet forsinket på en rejse, men ville ikke op-
lyse sit CPR-nr. med den begrundelse, at hun er læge, og at hendes CPR-nr. kan misbruges til 
morfica-recepter.  
 
DSB oplyste klageren, at de ikke kunne udbetale kontant kompensation, da de som offentlig myn-
dighed er pålagt at anvende NEMKonto ved udbetalingen. De sendte hende derfor en Rejsetidsga-
ranti Billet den 31. august 2010.  
 
Efter klagerens reklamation den 1. september 2010 oplyste DSB i brev af 10. september 2010, at 
de anvender CPR- nr. til udbetaling på NEMKonto, og at alle i Danmark skal have en sådan konto, 
som det offentlige anvender til indbetalinger.   
 



   

 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontant udbetaling af beløbet og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at hun er læge, og hendes CPR-nr. kan misbruges til narkorecepter, og 
 
at beløbet må kunne udbetales til hendes bankkontonummer. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om at klageren skal oplyse sit CPR-nr. og har til støtte herfor gjort 
gældende,  
 
at DSB skal anvende CPR-nr. til anvisning af godtgørelse via kundens NEM-konto i forbindelse med 
Rejsetidsgarantien. DSB har derfor fremsendt en billet i stedet for kontant godtgørelse som ønsket 
af kunden. DSB har ikke kunnet imødekomme kundens krav om anvisning uden anvendelse af 
NEM konto. 
 
DSB er som offentligmyndighed forpligtet til at anvende NEM-konto og skal i den forbindelse an-
vende kundens cpr-nr. Spørgsmålet herom har været rejst som spørgsmål i Folketinget.  
 
Ministeren afgav ved den lejlighed et svar, som for det første understreger DSB’s forpligtelse til at 
anvende borgernes NEM-konto, for det andet præciserer, at DSB’s anvendelse af CPR-nummeret 
sker inden for rammerne af persondataloven og for det tredje sikrer en nem og smidig administra-
tion af betaling af godtgørelse til kunderne i forbindelse med udbetalinger til borgerne efter rejse-
tidsgarantiordningen. 
 
DSB beklager derfor ikke at kunne imødekomme klagers ønske på anden måde end ved som det er 
sket her at udstede en erstatningsbillet. 
 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af parternes korrespondance. 
Ministerens svar på spørgsmål S 3730. 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
 
Det omtalte spørgsmål og svar til ministeren gengives her:  
 

"Vil ministeren – i forbindelse med DSBs pendlerrejsegaranti – kommentere, om det er nødvendigt og rime-

ligt at kræve de rejsendes cpr-nr. ved udbetaling af eventuel kompensation, og om ikke et pendlerkort i 

stedet kan bruges ved udbetaling af eventuel kompensation? 
 

Svar: 
DSB anvender den enkelte borgers såkaldte NemKonto til udbetaling af godtgørelse for rejsetidsgarantien. 

Det skyldes i første omgang, at DSB - i forbindelse med f.eks. Nemkontoordningen og bestemmelserne vedr. 

elektronisk fakturering - betragtes som en offentlig myndighed, hvorfor DSB er forpligtet til at anvende 
NemKontosystemet ved udbetalinger til borgere og virksomheder. En forudsætning for at modtage udbeta-

ling via systemet er, at passagererne oplyser deres CPR-nummer. I den forbindelse skal det bemærkes, at 
den brug DSB gør af CPR-nummeret og den form, der anvendes ved tilmelding til ordningen, ligger inden for 

de rammer, der er fastlagt i persondatalovens § 11, stk. 1. Det følger af persondatalovens § 11, stk. 1, at 

 



   

DSB som offentlig myndighed kan behandle oplysninger om et CPR-nummer med henblik på entydig identifi-
kation eller som journalnummer. 

 
DSB har i øvrigt ønsket at tilrettelægge den administrative del af rejsetidsgarantien, så den er enkel og lige 
til for kunderne samtidig med, at den er så effektiv, sikker og billig som muligt for DSB. Det har DSB sikret 

ved, at kunden blot skal tilmelde sig ordningen, angive hvilken strækning man ønsker at anvende som måle-
strækning og i forbindelse hermed opgive sit CPR-nummer med henblik på udbetaling af kompensation via 

NemKontosystemet. De nævnte oplysninger vil den enkelte kunde normalt umiddelbart have tilgængelige. 
Fordelen ved at anvende NemKonto til udbetaling er i øvrigt, at det sikrer, at kunden får sine penge, hvis der 

skiftes bank eller bankkonto, uden at dette skal meddeles til DSB.  

 
På baggrund af ovenstående er det min opfattelse, at det er nødvendigt og rimeligt at passagererne skal 

oplyse deres cpr. nr. med henblik på at kunne få udbetalt kompensation.” 

 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
IEU's passagerrettighedsforordning nr. 1371/2007, artikel 16, stk. 1, bestemmes følgende om re-
fusion og omlægning af rejsen:  
 
”Når det med rimelighed forventes, at ankomsten til det endelige bestemmelsessted i henhold til befor-
dringskontrakten vil blive mere end 60 minutter forsinket, skal passageren omgående have 

valget mellem: a) refusion af billettens fulde pris på de betingelser, som gjaldt ved købet, for den eller de 
dele af rejsen, der ikke er gennemført, og for den eller de dele, som allerede er foretaget, hvis 

rejsen ikke længere tjener noget formål i forhold til passagerens oprindelige rejseplan, samt i givet fald en 

returrejse til afgangsstedet ved første lejlighed. Refusionen betales på de betingelser, som gælder for udbe-
taling af erstatning, jf. artikel 17”. 

 

Artikel 17, stk. 2, har følgende ordlyd:  
 
”Erstatningen for billetprisen betales senest én måned efter indgivelse af erstatningsansøgningen. Erstatnin-

gen kan udbetales i form af værdikuponer og/eller andre tjenesteydelser, hvis betingelserne er fleksible 

(navnlig med hensyn til gyldighedsperioden og bestemmelsesstedet). Erstatningen udbetales kontant på 
passagerens anmodning.” 

 

På DSBs hjemmeside om Basis Rejsetidsgaranti fremgår:  
 
”Hvor meget du får i kompensation, afhænger af hvor meget dit fjern- eller regionaltog blev forsinket, og 

hvilken billettype du har rejst på. 

Er du berettiget til kompensation, kan du vælge at få en ny billet til samme rejse. Denne billet - en Rejse-

tidsgaranti billet - udstedes til samme strækning som den du blev forsinket på. Billetten udstedes ikke til og 
er ikke gyldig til Metro og Privatbaner. En Rejsetidsgaranti billet er gyldig op til 6 måneder efter billettens 

udstedelse. 
Har du indsendt både billet og pladsbillet, sammen med din ansøgning, gør vi opmærksom på, at pladsbillet-

ten ikke kompenseres hvis du vælger en Rejsetidsgaranti billet. 

Du kan også vælge at få indsat pengene på din NemKonto. Kontant kompensation kan gives hvis beløbet er 
større end 25 kr, og hvis du har oplyst dit cpr.nr. på ansøgningsskemaet. Ellers udstedes automatisk en Rej-

setidsgaranti billet.” 

 
Den konkrete sag:  
 



   

Det er ankenævnets opfattelse, at DSBs regler om Rejsetidsgodtgørelse ikke er i strid med passa-
gerrettighedsforordningen, hvorefter passageren kan kræve kontant udbetaling. Den omstændig-
hed, at DSB knytter den betingelse til den kontante udbetaling, at borgeren oplyser sit CPR-nr., 
finder ankenævnet ej heller uforeneligt med forordningen.  
 
Baggrunden for anvendelsen af NEMkonto i forbindelse med udbetalingen er beskrevet af davæ-
rende transportminister i dennes svar på spørgsmål nr. S 3730. Det fremgår heraf, at DSB i den 
henseende betragtes som offentlig myndighed, hvorefter de er forpligtet til at anvende NEM-konto 
i forbindelse med udbetaling af beløb til borgerne.  
 
Henset til, at anvendelsen af NEMkonto er betinget af, at pågældende borger oplyser sit CPR-nr., 
finder ankenævnet, at DSB har været berettiget til at anmode klageren herom, som forudsætning 
for at udbetale godtgørelsen kontant. Da klageren ikke har villet oplyse sit CPR-nr., har DSB heref-
ter været berettiget til at sende klageren en erstatningsbillet.  
 
 

     Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSB er berettiget til at opretholde kravet om klagerens angivelse af CPR-nr. i forbindelse med ud-
betaling af kontantbeløb i henhold til Rejsetidsgarantien.  
 
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 
 
 

 
 


