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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2016-0171 
  
Klageren:  XX 
  2700 Brønshøj 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S 
CVRnummer: 21263438 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check ind på rejsekort. Optank-

ningen var endnu ikke registreret på rejsekortet.  
 
Parternes krav: Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret 
  Indklagede fastholder denne 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 

Bjarne Lindberg Bak  
  Alice Stærdahl Andersen 
 
 
 

 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på sit møde den 6. december 2016 truffet følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
Metro Service A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 
750 kr.  
 
Klageren skal betale beløbet til Metro Service, som sender et girokort til klageren.  
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets ved-
tægter § 24, stk. 2, modsætningsvist.  
 

- oOo - 
 
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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SAGENS OMSTÆNDIGHEDER:  
 
Klageren er indehaver af et rejsekort, som hun den 11. juli 2016 tankede op hjemmefra på sin 
computer kl. 09:16, idet saldoen på hendes rejsekort var minus 4,10 kr.  
 
Rejsekortsystemet er ikke online med rejsekortene men opdateres hver 5. time i tog og metro og 
op til hver 24. time i busser. Der kan derfor gå op til 5 timer, før optankningen registreres ved 
check ind på en metro-rejsekortstander.  
 
Klageren modtog på e-mail kl. 09:17 følgende besked:  

”Du har d. 11-07-2016 bestilt en tank-op på 300,00 kr. til dit rejsekort med kortnr. [xxxxx]  
 
Bemærk  
Du skal være opmærksom på, at der går et stykke tid inden beløbet kan overføres til dit rejse-
kort. Beløbet kan overføres  
- på stationer efter 5 timer  
- i busser efter 24 timer  
 
På rejsekort selvbetjening under menuen Bestillinger til mit rejsekort kan du følge med i, hvor-
når din optankning er klar i systemet så du kan overføre den til dit rejsekort. 

Optankningen overføres herefter automatisk til dit rejsekort når du rejser. Den overføres også 
hvis du blot foretager en nulrejse (check ind umiddelbart efterfulgt af check ud) eller lægger dit 
rejsekort i kortlæseren på en rejsekortautomat.  
 
Optankningen skal overføres til dit rejsekort indenfor 30 dage, ellers annulleres den au-
tomatisk.  
Tank-op-aftale 
Du kan gøre det endnu lettere for dig selv ved at oprette en tank-op-aftale. En tank-op-aftale 
sikrer, at der altid er penge at rejse for på dit rejsekort. Hver gang saldoen på kortet ved check 
ind eller check ud kommer under et vist minimum, bliver der automatisk overført et aftalt beløb 
fra dit Dankort. Og så kan du ellers bare rejse. Du kan nemt og hurtigt oprette din tank-op-
aftale via selvbetjening. Læs mere om betingelser for tank-op-aftaler her.”  

 
 
Klageren skulle straks efter på arbejde og forsøgte at checke sit rejsekort ind i bussen. Men saldo-
en viste fortsat minus 4,10 kr., og der skal minimum stå 25 kr. på kortet for at kunne foretage et 
check ind.  
 
Klageren foreviste e-mailen fra rejsekortsystemet på sin telefon til buschaufføren, som lod hende 
stige på bussen.  
 
Ved det efterfølgende skift til metro på Forum st. kunne klageren fortsat ikke checke rejsekortet 
ind grundet for lav saldo, hvilket blev vist på rejsekortstanderens display med en lyd for manglen-
de check ind. Hun steg herefter på metroen uden gyldig rejsehjemmel.  
 
Ifølge klageren henvendte hun sig direkte efter indstigning til den steward, som befandt sig om 
bord på metroen, da hun regnede med, at han kunne hjælpe hende.  
 
Kl. 10:05 blev hun pålagt en kontrolafgift på 750 kr.  
 
På den elektroniske kontrolafgift noterede stewarden: 

https://selvbetjening.rejsekort.dk/CWS/
http://www.rejsekort.dk/brug-rejsekort/saadan-bruger-du-rejsekort/tank-op-aftale.aspx


         
 
 

3 
 

 
”Viser kvittering for overførsel til rejsekort - men ingen alternativ billet”. 
 
Ifølge stewardens oplysninger udsteder han ikke kontrolafgifter til en passager, som henvender sig 
direkte fra perronen, hvis han ikke forinden er påbegyndt billettering. 
 
Senere samme dag anmodede klageren Metro Service om at annullere kontrolafgiften og anførte, 
at hun om morgenen havde brugt ½ time i telefonen i kø til Rejsekort Kundecenter for at få hjælp 
med optankningen på rejsekortet, at de havde hjulpet hende, men ikke havde oplyst noget om, at 
pengene ikke ville indgå på rejsekortet med det samme, som hun var vant til ved optankning på 
stationer. Hun anførte videre, at buschaufføren havde ladet hende stige om bord, efter at hun 
havde vist ham e-mailen om, at hun havde foretaget en optankning, og at han havde mumlet no-
get om, at der kunne gå lang tid, før kortet kunne bruges i bussen. Endelig anførte hun, at hun 
regnede med, at hendes forsøg på check ind var registreret elektronisk et eller andet sted.  
 
Den 1. august 2016 fastholdt Metro Service kontrolafgiften med henvisning til, at klageren ved 
forsøg på check ind havde fået meddelelse på standeren om, at hendes saldo var for lav, samt at 
hun ved problemer med check ind skulle have kontaktet det gule opkaldspunkt. 
 
Når et rejsekort ikke er i forbindelse med en rejsekortlæser i 30 dage efter optankningen, annulle-
res denne, og beløbet tilbageføre til kundens konto. Dette skyldes, at beløbet i henhold til lovgiv-
ningen ikke må være reserveret længere end 30 dage.  
 
Da klageren ikke anvendte sit rejsekort efter den 11. juli 2016, blev bestillingen af optankningen 
derfor annulleret den 10. august kl. 0:00. 
 
Herefter var saldoen fortsat negativ, da klageren den 10. august 2016 om morgenen på en metro-
station forsøgte at checke ind på rejsekortet, kunne dette således ikke lade sig gøre, og beskeden 
på displayet var, at saldoen var for lav. Klageren kontaktede det gule opkaldspunkt, hvor hun fik at 
vide, at de ikke kunne hjælpe vedrørende rejsekort, men at hun skulle kontakte Rejsekort Kunde-
center.  
 
Det fremgår af klagerens rejsekorthistorik, at hun den 10. august 2016 tankede 200 kr. op på en 
rejsekortautomat (RVM) kl. 08:12. Når optankning sker på en rejsekortautomat, overføres beløbet 
straks til rejsekortet. Herefter kunne klageren checke ind på sit rejsekort, hvilket hun gjorde kl. 
08:12. 
 
Fra klagerens rejsekorthistorik:  
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ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Det fremgår af rejsekort rejseregler, at rejsekort skal checkes ind ved rejsens begyndelse, og at 
det er passagerens eget ansvar at være checket korrekt ind.  
 
Kontrolafgiften for manglende check ind på rejsekort blev herefter pålagt med rette.  
 
Det skyldtes ikke en teknisk fejl ved rejsekortet, at klagerens indbetaling på 300 kr. ikke var regi-
streret på kortet, da hun kort tid efter indbetalingen forsøgte check ind på Forum Station. Det er 
ankenævnets opfattelse, at klageren i en situation som den foreliggende heller ikke med rette 
kunne gå ud fra, at der var en fejl ved rejsekortsystemet, når den manglende mulighed for check 
ind skyldtes, at hun ikke var opmærksom på, at der kunne gå 5 timer, før rejsekortet kunne an-
vendes efter optankning. Oplysningen herom havde hun modtaget i den bekræftelsesmail, der blev 
sendt til hende i forbindelse med optankningen. Herefter finder ankenævnet, at det ikke har be-
tydning, om klageren henvendte sig direkte til stewarden efter ombordstigning.  
 
Dette er et område med stor mulighed for omgåelse af passagerens pligt til at sørge for betaling 
for rejsen, hvis det accepteres, at der er checket ind på rejsekortet, selv om saldoen har været for 
lav dertil.  
 
Herefter har der ikke foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for 
kontrolafgiften.  
 
Ankenævnet bemærker, at da klageren ifølge det oplyste den 12. juli 2016 undersøgte sin oversigt 
over registreringer på rejsekortet og ikke kunne se, at beløbet fra optankningen den forrige dag 
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var blevet overført, beroede dette på, at beløbet først overføres til rejsekortet, når dette kommer i 
forbindelse med en kortlæser og checkes ind, hvilket også fremgår i den orienteringsmail, som 
klageren modtog. 
 
Da rejsekortet ikke blev checket ind på en kortlæser inden for fristen på de 30 dage, blev optank-
ningen annulleret den 10. august 2016 kl. 0:00. Der var derfor heller ikke penge på rejsekortet, da 
klageren den 10. august 2016 om morgenen forsøgte at checke ind på en metrostation. Først da 
hun foretog optankning via en rejsekortautomat, kunne hun checke ind kl. 08:12. 
 
Ankenævnet finder ikke anledning til at kritisere, at klageren fik besked på at rette henvendelse til 
Rejsekort Kundecenter, da hun henvendte sig til metroens kontrolrum via ”det gule opkaldspunkt” 
den 10. august 2016. Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt til grund, at saldoen inden op-
tankning via rejsekortautomaten stadig var for lav til check ind, hvorfor opkaldet drejede sig om 
kontoen tilhørende rejsekortet, hvilket ikke kan besvares af en trafikvirksomhed, men kun af Rej-
sekort Kundecenter, som har adgang til information om rejsekortets saldo og historik. 
 
 
RETSGRUNDLAG:   
 
Ifølge § 2, stk. 1, jf. § 3 nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 686 af 27. maj 2015 om lov om jernbaner, 
gælder loven også for metroen. Af § 14 stk. 1, fremgår jernbanevirksomhedernes adgang til at 
opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel 
(billetter og kort). Jf. § 14 stk. 4, fastsætter transportministeren nærmere regler om jernbanevirk-
somhedens adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr, jf. stk. 1. 
 
I henhold til § 4 i bekendtgørelse nr.1132 om kontrolafgifter af 08. september 2010, fastsætter 
jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne. 
 

Trafikselskaberne i Hovedstadsområdet har vedtaget fælles rejseregler, hvori hjemmelen til udste-
delse af kontrolafgift fremgår. Det anføres således bl.a., at passageren skal have gyldig rejse-
hjemmel til hele rejsen, og at denne skal kunne vises frem for kontrolpersonalet under hele rejsen, 
ved udstigning, i metroen indtil metroens område forlades, og i S-tog og lokalbanetog indtil perro-
nen forlades.  
 
Passagerer, der ikke på forlangende viser gyldig billet eller kort, herunder korrekt ind-checket reje-
kort, skal betale en kontrolafgift på 750 kr.  
 
Fra www.rejsekort.dk 
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PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
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”Jeg forsøgte 11/7 at optanke mit rejsekort via rejsekort.dk, men havde problemer med at logge på. Efter ½ 
time i telefonkø til rejsekortet, kom jeg igennem og fik ordnet problemet så jeg kunne tanke op. Jeg gik ned 
for at tage bussen, men kunne med undren konstatere at der var minus på mit kort. Jeg tjekkede min mail 
og kunne se at jeg havde fået en bekræftelse på de 300 kr jeg havde overført, viste det til chaufføren og fik 
lov til at køre med. 
 
Da jeg skiftede til metro, prøvede jeg at tjekke ind igen. Der var stadig ikke penge på kortet, hvilket jeg var 
overbevist om var en fejl. Jeg havde jo lige overført. Da metroen kom, så jeg at der var en fra metro service 
med, så jeg stod på for at bede om hjælp. Jeg henvendte mig med det samme til ham, sagde at jeg ikke 
kunne tjekke ind, kunne ikke forstå det da jeg havde overført penge og viste ham mailen med bekræftelsen.  
Mailen var han fuldstændig ligeglad med, men hæftede sig kun ved at jeg ikke havde nogen gyldig billet. 
Han udstedte istedet for at hjælpe mig, en bøde - jeg var fuldstændig målløs. Jeg gik hen for at bede om om 
hjælp hos en servicemedarbejder??? Jeg har aldrig været ude for noget lignede, det er ikke det jeg forbin-
der med service. 
 
Jeg er vandt til at at pengene ryger på rejsekortet med det samme når jeg optanker på en station og havde 
da regnet med at det samme ville ske via websitet.  
Jeg bor imidlertidig 4 km fra en station og kan derfor ikke altid benytte den form for optankning. Det var 
også 1. gang at jeg optankede via rejsekort.dk og jeg var overbevist om at det var en fejl at pengene ikke 
havnede på kortet med det samme. Jeg har på intet tidspunkt fået at vide ved samtale med rejsekort-
kundeservice, at pengene ikke ville havne på rejsekortet med det samme selvom jeg sagde at jeg skulle tage 
bussen og var forsinket.  
 
Ved efterfølgende nærlæsning af den optankningsmail jeg har fået fra rejsekortet, at der kan gå op til 24 
timer før pengene bliver registreret i bussen. Eftersom jeg på daværende tidpunkt var jeg over ½ forsinket 
på arbejde, konstaterede jeg bare at jeg havde fået en mail om at pengene var overført.  
 
Jeg synes ikke det er fair at blive afkrævet 750 kr når henvendte mig til en metromedarbejde ang problemet 
og så åbentlyst handlede i god tro. Jeg havde hjertens gerne købt en billet, hvis jeg havde været klar over at 
der ikke var tale om en fejl på mit kort. Servicearbjderen kunne jo have ydet mig den service, at sige at jeg 
kunne stå af på næste station og købe en billet i automaten 
 
I brevet jeg har modtaget med afvisning af min klage, skriver metro at der at der stadig er minus på mit 
rejsekort. Der står dog 300 kr klar, bestilt 11/7-16 kl 09.16, men jeg ikke har brugt kortet siden d. 11/7. Jeg 
tjekkede status på bestillingen 12/7 om aftenen, hvor jeg kunne konstatere at jeg stadig ikke kunne bruge 
kortet i bussen (vi taler halvandet døgn efter indbetaling). Jeg tog desværre ikke et screendump at det. 
Jeg droppede efterfølgende at tage det offentlige, da jeg er blevet utryg ved at bruge rejsekortet. Derfor er 
kortet åbenbart stadig i minus.” 

 
Indklagede anfører følgende:  
 
”Metroen kører – i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsregionen - efter et selvbetjenings-
system, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldig billet eller kort, som kan forevises på 
forlangende.  
 
I tilfælde hvor der ikke på forlangende kan fremvises gyldig rejsehjemmel, må det accepteres, at skulle beta-
le en kontrolafgift, der for en voksen udgør kr. 750,-. Denne grundregel er en forudsætning for det selvbetje-
ningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstadsregionen. Dette fremgår dels på de 
opsatte informationstavler, der findes på alle vore stationer og dels af de fælles rejseregler for DSB, Metro 
og Movia, som er tilgængelig på vores hjemmeside www.m.dk.  
 

http://www.m.dk/
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Af informationstavlerne Trafikinformation fremgår det blandt andet: 
 

 
 
Klager refererer til, at hun har fået en bekræftelsesmail fra Rejsekort A/S, hvor hun kunne se, at pengene var 
blevet overført.  
 
Det kan oplyses, at det af bekræftelsesmail, klager har modtaget fra Rejsekort Kundecenter, blandt andet 
fremgår: 
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Som det fremgår af mailen, gøres kunden opmærksom på, at optankningen først skal være klar i systemet, 
før den kan overføres til rejsekortet, samt at overførslen er klar efter 5 timer, når der foretages check ind på 
stationer og efter 24 timer, når check ind sker i bussen. 
 
Vi er således uforstående overfor, at klager kan være i tvivl om, hvorvidt hun straks kan benytte sit rejsekort, 
og specielt da hun dels i bussen og dels på stationen får at vide, at der ikke er dækning til hendes rejse. 
 
I en sådan situation må der anskaffes anden form for gyldig rejsehjemmel – i modsat fald er der tale om 
manglende gyldig rejsehjemmel, hvorfor det må accepteres, at der udstedes en kontrolafgift ved billetkontrol. 
 
Af de fælles rejseregler fremgår det tydeligt: 
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Vi skal ikke forholde os til, hvad klager eventuelt aftalte med chaufføren i bussen. 
 
Da klager forsøger at foretage check ind på stationen, får hun følgende meddelelse: 
 

 
 

Klager kan således ikke være i tvivl om, at hun ikke har foretaget check ind samt at dette skyldes manglende 
dækning. 
 
Ovenstående til trods vælger klager alligevel at stige ombord på metroen – vel vidende – at hun ikke på for-
langende kan forevise gyldig rejsehjemmel. 
 
Baseret på ovenstående anser vi kontrolafgiften udstedt på korrekt grundlag, idet klager ikke på forlangende 
kunne forevise gyldig rejsehjemmel, hvorfor vi fastholder vort krav på kr. 750,-. 
 
Det har ikke været muligt at få oplyst fra Rejsekort, hvor klager har tjekket den 12. juli 2016, hvorfor vi ikke 
kan kommentere yderligere på dette. 
Hvis der er tale om tjek i en bus, kan klager eventuelt kontakte Movia, som måske kan lokalisere bussen og 
give en forklaring.” 

 

Hertil har klageren anført:  
 

”Hele omdrejningpunktet i min anke er, at jeg henvender mig for at får hjælp og så i stedet får udsted en 
bøde hvilket jeg synes er uhørt. Hvis der havde været en servicemedarbejder på stationen, hvad jeg selvføl-
gelig henvendt mig der. 
Jeg handlede i god tro og henvendte mig for at få hjælp. Hvis servicemejarbejderen i stedet havde brugt tid 
på at hjælpe mig, forklaret mig hvorfor jeg ikke kunne tjekke ind havde jeg købt en billet. 
Jeg var overbevist om at der var en fejl på kortet eller lign. 
 
Hvis man kigger på rejsekort.dk under selvbetjening, tolker jeg fx. UDSTEDT som at kortet er klar til brug 
 
Da jeg prøvede at bruge rejsekortet fra en metrostation 10/8 var der stadig ikke penge på det. Jeg benytte-
de, klog af skade, infosystenet på stationen til at komme i kontakt med en metromedarbejder. Denne infor-
merede mig om at de ikke havde noget at gøre med rejsekortet men jeg skulle kontakte dem. 
 

http://rejsekort.dk/
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Jeg ved ikke hvad det er jeg i flg Metroservices mail, skulle havde tjekket hos rejsekort 12/7.Jeg snakkede 
kun med dem 11/7, da jeg havde problemer med at indsætte penge.” 

 

Til dette har indklagede svaret følgende: 
 
”Vi har fremsendt forespørgsel til den pågældende steward, som ikke kan genkende beskrivelsen om, at 
passageren skulle have taget direkte kontakt til stewarden. 
 
Stewarden anfører, at hvis  en passager tager kontakt direkte fra perron ind i toget, og der således ikke er 
tale om, at han (stewarden) er i gang med en billettering, før kontakten tages, ville han ikke udstede en 
kontrolafgift men tage dialogen. 
 
Tages kontakten imidlertid først efter stewarden er påbegyndt billettering i toget, må det accepteres, at der 
udstedes en kontrolafgift. 
 
Klager anfører,  at hvis der havde været en servicemedarbejder på stationen, havde hun selvfølgelig hen-
vendt sig der. 
Metroen kører som de øvrige offentlige transportmidler i et åbent ubemandet system, og i de tilfælde, hvor 
der måtte være behov for råd eller vejledning, er det altid muligt at gøre brug af de gule opkaldspunkter, 
som findes flere steder på alle vore stationer – alternativt kunne klager have kontaktet kundeservice, som 
også ville kunne have rådet og vejledt. 
 
Der er på de opsatte informationstavler henvisning til disse gule opkaldspunkter: 
 
På tavlen Trafikinformation fremgår det nederst: 
 

 
 
På tavlen Metroinformation fremgår det øverst: 
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Vi finder det uomtvisteligt, at klager steger ombord på toget uagtet, at hun lige har fået at vide, at der ikke 
er dækning på hendes rejsekort til at foretage check ind – klager var således vidende om, at hun steg på 
uden gyldig rejsehjemmel, hvorfor vi fortsat anser kontrolafgiften som udstedt på korrekt grundlag. 
 
Klager har i sin henvendelse noteret, at hun gik ned og steg på bussen, hvorefter hun skiftede til metro. 
Klager skriver desværre ikke, hvor hun steg af bussen og på metroen. ” 
 
Afslutningsvis skal vi beklage, at vi har fået noteret den 12. juli 2016 i stedet for den 11. juli 2016 – vi finder 
dog ikke denne fejl af en sådan karakter, at den får indflydelse på sagen afgørelse.” 
 

Hertil har klageren svaret:  
 
”Jeg må indrømme at jeg er rystet over det svar der kommer fra stewarden.  
Jeg gik direkte ind i metroen fra perronen og henvendte mig til ham med mit rejsekort og telefon i hånden. 
Han stod lige skråt højre for dørene da jeg kom ind, hvor jeg havde set ham fra perronen. Jeg henvendte 
mig til ham med det samme med min telefon klar med beskeden om de indsatte penge. Jeg henvendte mig 
således selv til ham allerede mens dørene lukkede, ved at sige at jeg ikke kunne forstå hvorfor mit rejsekort 
ikke virkede, når jeg havde indsat penge på det. Han kiggede på min telefon, og svarede  at det ikke var en 
billet.  
Han hjalp mig ikke på noget måde.  Der var ingen dialog. Ingen hjælpsomhed. Han var ansat til at udskrive 
bøder hvis man ikke havde gyldig billet - og det gjorde han, uagtet hvad grunden kunne være.  
Jeg blev meget paf over behandlingen. Da han begyndte at udskrive en bøde, udbrød jeg forundret og ret 
højt, at det kunne han ikke mene? At jeg kom hen for at bede om hjælp og så giver han mig en bøde? Hvis 
han ikke kan huske det, husker han meget dårligt. 
Der var en del der fulgte hændelsen, da jeg var ret berørt af situationen. Servicemedarbejderen stod med 
af på Christianshavn st, hvor jeg skulle af. 
 
Jeg fastholder at jeg steg på metroen i god tro. Jeg snyder aldrig i hverken bus eller tog og er ualmindelig 
autoritetstro. Jeg tror derfor også på at hvis jeg har et problem som fx billetten her, så vil jeg blive hjulpet 
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og forstået. Stewarden må have en brist i sine sociale kompetencer, hvis han ikke kunne se og høre på min 
reaktion, at jeg ikke bare var ude på at spare 16 kr, men oprigtigt troede at der var noget galt med mit rej-
sekort. 
 
Det er lader desværre til at stewarden har oplevet situationen på en anden måde. Han møde jo en masse 
mennesker hver dag. Jeg har ham og episoden ganske klar i min hukommelse da jeg jo kun har denne ene 
oplevelse, men især fordi jeg føler mig så uretfærdig behandlet. Jeg stod der sikkert bare som endnu en i 
mængden, der skulle vise billet. Han har ikke lagt mærke til at jeg opsøgte ham. Da jeg kan forstå at alle 
stationer og metrotog er kameraovervågede, må det ret nemt at finde frem til hændelsesforløbet - men det 
er nok at gøre for meget ud af det… 
 
En kommentar til at man kan bruge de gule “opkaldspunkter”, jeg har gjort opmærksom på både til steward 
og i tidligere mail, at jeg troede de skulle bruges ved uheld/ulykker. Jeg beklager at jeg ikke har nærlæst alle 
infotavler på stationen.  
 
Jeg tog bussen 2A fra [..]vej og skiftede til metro ved Forum.” 
 

Hertil har indklagede anført følgende:  
 
”Klager skriver i sin første henvendelse til os blandt andet: ”Da jeg skiftede til metro, prøvede jeg at tjekke 
ind igen. Der var stadig ikke penge på kortet, hvilket jeg var overbevist om var en fejl.” Klager var således 
bekendt med, at hun ikke var i besiddelse af gyldig rejsehjemmel inden hun gik om bord. 
 
I situationer, hvor der ikke kan foretages check ind med et rejsekort, eller eventuelt købes billet med en 
mobiltelefon, må der anskaffes anden form for gyldig rejsehjemmel inden påstigning. Alternativt kan der – 
som anført i vores oprindelige svarbrev – gøres brug af de gule opkaldspunkter for hjælp og vejledning. 
 
Klager refererer i sine henvendelser til den mail, hun har modtaget fra Rejsekort om, at hun skulle have 
foretaget tank-op. 
 
Vi skal igen henlede opmærksomheden på, at det netop af denne mail fremgår, at der kan gå op til 5 timer, 
før pengene er registeret på kortet. 
 
Vi har ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt klager har handlet i god eller ond tro, eller om der er tale om en 
bevidst eller ubevidst handling, hvorfor vi alene forholder os til det faktum, at det er kundens eget ansvar – 
inden påstigning i metroen - selv at sikre sig gyldig rejsehjemmel, som kan forevises på forlangende. 
 
Klager refererer til, at det må være nemt at finde frem til hændelsesforløbet, da alle stationer og metrotog er 
kameraovervågede.  
 
For god ordens skyld skal det her præciseres, at disse overvågninger ikke er tilgængelige i forbindelse med 
almindelig sagsbehandling af kontrolafgiftsager – optagelserne er tilgængelige for politiet i forhold til politi-
mæssige sager. 
 
Det er meget beklageligt, at fremlæggelsen af forløbet fra henholdsvis klagers og stewardens side er så 
forskellig, og det er på baggrund af disse forskellige fremlægninger ikke muligt for os at kommentere på 
denne del, da vi ikke har været til stede og dermed heller ikke ved, præcist hvad der er foregået. 
 

I den konkrete sag er det dog uomtvisteligt, at klager er steget på metroen vel vidende, at dette blev gjort 
uden at være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel samt at der således ikke var betalt for den rejse, der blev 
påbegyndt ved at stige på metroen den pågældende dag, hvorfor vi anser kontrolafgiften udstedt på kor-
rekt grundlag og fastholder vort krav på kr. 750,-. 
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Ved gennemgang af sagen kan jeg se, at vi ikke har fået kommenteret på klagers mails af 31. august 2016 i 
forhold til den fremsendte oversigt  fra hendes selvbetjening. 
 
Klager har i denne mail anført, at hun tolkede ”UDSTEDT” som at kortet var klar til brug. 
 
Forløbet når der tankes op, er følgende: 
 

 Order Godkendt 
 Order Udstedt 
 Order Leveret 
 Order Faktureret/Posteret 
 Order Betalt/Lukket 

 
Pengene er først indsat på kortet ved step ”Order Leveret”. Desværre er det ikke muligt at få historikken fra 
Rejsekort, idet sagen er så gammel. Vi kan derfor ikke oplyse dato og tidspunkt for de enkelte step. Det er 
imidlertid vores opfattelse, at klager – måtte det være interessant – selv kan se dato/tidspunkt for det en-
kelte step via sin selvbetjening.” 
 

Klageren har afslutningsvist anført:  
”….Jeg stod som sagt på metroen i god tro. Var overbevist om at mit rejsekort-/billetproblem kunne afhjæl-
pes ved personlig kontakt til servicemedarbejderen. Ville som sagt gladeligt være stået af og have købt bil-
let, hvis servicemedarbejderen havde hjulpet mig i stedet for at være så forhippet på at udstede en bøde og 
ikke lytte til mig.  
Jeg er pt på ferie og kan ikke tjekke min rejsekort-log. Kan dog huske at optankningen står til ca 9:20 sam-
me dag. Den blev annulleret da jeg holdt mig fra at tage metro/bus før efter ca en md, da jeg kunne se at 
jeg stadig ikke kunne tage bus 36 (!) timer efter indbetalingen. Dette kan desværre ikke ses i loggen og jeg 
tog ikke screendump af det. Beklager.” 
 
 

På ankenævnets vegne  

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 


