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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer: 2015-0099 
 
Klageren:  XX 
  2400 KBH NV 
 
   
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S  
CVRnummer: 21 26 38 34 
 

  
 
Klagen vedrører: Uspecificeret erstatningskrav for stjålne ejendele i metroen.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Stefan Krehbiel 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren henvendte sig til indklagede: Den 25. marts 2015 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 20. april 2015  
 
Sagens omstændigheder:  
Klageren rejste den 12. august 2010 med metroen mod Vanløse st. Han fik imidlertid på Nørreport 
st. et ildebefindende og besvimede. Da han efterfølgende vågnede op på Rigshospitalet, manglede 
han sin taske indeholdende kontanter, pas og ID-kort.  
 
Klageren kontaktede den 25. marts 2015 Metro Service og anførte, at han ønskede en ny vurde-
ring af afgørelsen vedrørende erstatning for de stjålne ejendele af Metro Service, da de nægtede 
ham at gennemse videoovervågningsbillederne for at udpege tyven. 
 
Metro Service meddelte samme dag klageren, at de ikke i deres system kunne se nogen tidligere 
henvendelser fra klageren. Ligeledes anførte de, at persondataloven ikke tillod dem at lade andre 
end politiet få adgang til at gennemse Metro Services videoovervågningsbilleder, hvorfor de henvi-
ste klageren til at kontakte politiet. 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren: Ønsker erstatning fra Metro Service for de mistede ejendele og har til støtte herfor 
gjort gældende, 
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at hans taske blev stjålet på Nørreport metrostation mens han var bevidstløs den 12. august 2010, 
samt at han har indsendt dokumentation fra Rigshospitalet,  
 
at hans pung og alle hans ID-kort, pas og kontanter var forsvundet, da han vågnede op, hvorfor 
de var blevet stjålet, 
 
at Metro Service ikke ville lade ham gennemse videoovervågningsmaterialet og udpege tyven, 
 
at Metro Service forlangte en tilladelse fra politiet, som han ikke fik, da politiet har travlt med alle 
mulige andre sager og derfor ikke har svaret,  
 
at Metro Service derfor er ansvarlig for hans tab, hvorfor han kræver erstatning af dem. 
 
Indklagede: Afviser kravet og har til støtte herfor gjort gældende, 
 
at de ikke i deres system kan se, at de tidligere end den 25. marts 2015 skulle have modtaget en 
henvendelse fra klageren vedrørende sagen, 
 
at enkeltpersoner ikke har adgang til at se de videoovervågninger, som optages på stationerne, 
 
at båndede optagelser er alene tilgængelig for politiet, og få specielt udpegede personer internt i 
Metro Service, 
 
at videooptagelserne maksimalt gemmes 1 måned, da det må antages, at videobånd vedrørende 
sager, hvor politiet er blevet inddraget og har vurderet, at sagen skal efterforskes nærmere, enten 
bliver afhentet eller gennemset af politiet på Metro Services adresse straks efter episoden. Alterna-
tivt vil Metro Service blive kontaktet af poltiet for at få båndet ”sikret”, så de senere kan afhente 
dette eller gennemse det hos dem, 
 
at de ikke mener, at der eksisterer et mellemværende, hvorfor de afviser klagerens krav, 
 
at det er tvivlsomt, hvornår og hvor klageren har mistet sin taske, da han blev bevidstløs, 
 
at de ikke kan gøres ansvarlige for tyveriet. 
 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Det følger af § 3 i lov om forældelse af fordringer, at forældelsesfristen er 3 år. Af § 2 stk. 4 frem-
går det, at forældelsesfristerne for erstatning uden for kontrakt regnes fra det tidspunkt, hvor ska-
den indtræder. Af § 16 følger at forældelsen afbrydes når fordringshaveren foretager retlige skridt 
med henblik på at erhverve dom mv. 
 
Fra Metroens dagældende rejseregler: 
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Metroen erstatter skader på passagerer, hvis skaden er en følge af en begivenhed i forbindelse med Metro-
rejsen under passagerens ophold i Metrotoget eller under dennes ind- eller udstigning. (Ved passagerer for-

stås personer, der ikke er dækket af særlige erstatningsregler, fordi de gør tjeneste i Metroen.) Metroen er-

statter endvidere skader på og tab af genstande, som passageren har med som håndbagage, hvis skaden er 
en følge af en begivenhed i forbindelse med Metrorejsen under passagerens ophold i Metrotoget eller under 

dennes ind- eller udstigning. Erstatning for disse skader kan ikke overstige 11.400 kr. (beløb pr. 1. januar 
2002) for hver passager. Erstatningsbeløbet reguleres hvert år pr. 1. januar. Transport- og Energiministeren 

bekendtgør hvert år, hvilke reguleringer, der skal finde sted. Erstatningen for personskade eller tab af forsør-
ger kan nedsættes eller bortfalde, hvis den skadelidte eller afdøde forsætligt har medvirket til skaden. Er-

statningen kan endvidere nedsættes og i særlige tilfælde bortfalde, hvis den skadelidte eller afdøde ved grov 

uagtsomhed har medvirket til skaden. Erstatningen for tingskade kan nedsættes eller bortfalde, hvis den 
skadelidte forsætligt eller uagtsomt har medvirket til skaden.” 

 
Den konkrete sag: 
 
Ankenævnet bemærker, at et erstatningskrav, som det i sagen omhandlede, skal bedømmes efter 
reglerne om erstatning uden for kontrakt, selv om der er købt billet til rejsen, idet kravet ikke rela-
terer sig til den ydede transport som sådan. 
 
Efter forældelseslovens § 3 er den almindelige forældelsesfrist 3 år. Af forældelseslovens § 2 stk. 
4, fremgår det, at forældelsesfristen for krav på erstatning uden for kontrakt skal regnes fra ska-
dens indtræden.    
 
Det fremgår af det af klageren fremlagte dokumentation for anfaldet, at episoden ved Nørreport 
metrostation fandt sted den 12. august 2010. 
 
Klageren henvendte sig imidlertid først med kravet til Metro Service den 25. marts 2015, over 4 år 
og 7 måneder efter skaden indtrådte. 
 
Allerede fordi klageren ikke fremsatte kravet mod Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S senest 3 
år efter skadens indtræden, er kravet forældet.  
 
Ankenævnet tager derfor ikke stilling til om de øvrige betingelser for at få erstatning er opfyldt. 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S er berettiget til at afvise klagerens krav om erstatning. 
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets ved-
tægter § 26, stk. 4, modsætningsvist.  
 
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. 
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På ankenævnets vegne, den 15. december 2015 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


