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SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 4. februar og 27. april 2014.  
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 7. juli 2014. 
 
Sagens omstændigheder:  
 
Klagerens søn blev ved kontroller af sin rejsehjemmel i S-tog pålagt 4 kontrolafgifter på 750 kr.   
 
Den 28. januar 2014 for ”glemt kort”. 
Den 2. februar 2014 for ”glemt kort”. 
Den 4. februar 2014 for ”intet forevist”. 
Den 20. marts 2014 for ”glemt kort”. 
 
Klageren havde den 18. januar 2014 bestilt et Ungdomskort til sønnen med gyldighedsdag fra den 
2. februar 2014. Kortet skulle betales via faktura. Klageren har oplyst, at fakturaen var dateret den 
21. januar 2014 med betalingsfrist samme dag. De betalte fakturaen den 23. januar 2014 via ban-
ken og har fremlagt udskrift fra betalingen. DSB har oplyst, at de først modtog betalingen den 30. 
januar 2014, hvilket var baggrunden for, at kortet som havde gyldighed fra den 2.februar 2014 
ikke var afsendt. 
 
I e-mail af den 4. februar 2014 anmodede klagerens søn om, at de to kontrolafgifter fra den 2. og 
4. februar 2014 blev nedskrevet til hver 125 kr. grundet glemt kort, idet han ikke havde modtaget 



   

sit Ungdomskort den 2. februar 2014, som DSB havde oplyst at han ville, da han bestilte og betal-
te sit Ungdomskort. Vedrørende kontrolafgiften fra den 28. januar 2014 ville sønnen betale denne, 
da han selv var skyld i at have kørt uden rejsehjemmel. 
 
Den 13. februar 2014 svarede DSB klagerens søn, at de ville nedskrive kontrolafgiften fra den 2. 
februar 2014 til 125 kr., samt at sønnen skulle betale 24 kr. for billetten, i alt 149 kr.  
 
I e-mail af 4. marts 2014 til sønnen oplyste DSB, at de havde nedskrevet kontrolafgiften fra den 2. 
februar men ville fastholde kontrolafgiften fra den 4. februar 2014. De anførte, at han kunne til-
melde sig DSB Plus/Glemt-kort, så DSB’s personale i toget kan se tilmeldingen og det gyldige peri-
odekort. Dermed ville han få den service, at han 2 gange om året kunne glemme sit kort uden at 
få udstedt en kontrolafgift. 
 
Den 16. marts 2014 skrev klagerens søn til DSB følgende: ” 

 ” 

 
Den 23. april 2014 meddelte DSB, at de havde færdigbehandlet sagen.  
 
Klagerens søn skrev derefter den 27. april 2024 til Kundeambassadøren, at det ikke var rimeligt, at 
kontrolafgiften den 4. februar 2014 blev fastholdt, når omstændighederne den 2. og 4. februar var 
ens, idet han først havde fået sit Ungdomskort tilsendt den 27. februar 2014 og ikke kendte til, at 
man kunne ringe og få udstedt et midlertidigt kort, hvilket han først fik at vide den 4. februar efter 
kontrolafgiftens udstedelse tidligere samme dag. 
 
Kundeambassadøren fandt ikke grundlag for at anmode DSB om at ændre afgørelsen og henviste 
til, at både kontrolafgiften af 28. januar og 2. februar 2014 var blevet nedskrevet til et servicege-
byr, samt at han kunne tilmelde sig DSB Plus/Glemt kort.  
 
DSB har under den efterfølgende ankenævnssag oplyst, at klagerens søn via selvbetjeningsporta-
len ungdomskort.dk havde bestilt et Ungdomskort med gyldighed fra 2. feb. – 2. maj 2014, men 
da DSB først modtog betaling for kortet den 30. januar 2014, hvilket var efter den angivne beta-
lingsfrist den 21. januar 2014, kunne Ungdomskortet først fremsendes den 4. februar 2014. 
 



   

DSB har videre oplyst, at klagerens søn den 4. februar 2014 kontaktet DSB telefonisk, hvorefter 
der blev udstedt en midlertidig billet, som kunne benyttes, indtil Ungdomskortet blev leveret med 
posten. Denne billet blev afhentet i en DSB-automat den 4. februar kl. 14:25. Igen den 17. februar 
kontaktede klagerens søn DSB telefonisk, da han ikke havde modtaget det afsendte Ungdomskort. 
Igen blev der udstedt et midlertidigt kort til afhentning i en af DSB’s billetautomater, hvilket skete 
den 19. februar 2014 kl. 16:19.  
 
Endelig har DSB oplyst, at der den 27. februar 2014 blev sendt et nyt Ungdomskort til klagerens 
søn for perioden 2. februar – 2. maj 2014. 
 
Under sagens forberedelse for ankenævnet besluttede DSB at nedsætte kontrolafgiften af 4. fe-
bruar 2014 til 125 kr.  
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren: Ønsker at kontrolafgifterne 2. februar, 4. februar og 20. marts 2014 nedskrives til som 
minimum glemt kort-afgift, da de havde betalt for ungdomskort for hele perioden. Derudover har 
klageren anført følgende: 
 
”Min søn har gyldigt ungdomskort, der gælder fra 2. februar og frem, som vi modtog faktura på 

den 21. januar og betalte den 23. januar 2014, da jeg så den.  
 
Den 2. februar havde han endnu ikke modtaget sit kort, men medbragte bevis på indbetaling, på 
sin togtur til skole. Han blev stoppet af en kontrollør i toget, som gav ham en bøde, og oplyste at 
han kunne bruge deres glemt kort-ordning, hvor han kunne få nedskrevet bøden til en glemt kort 
afgift, og at han skulle indsende kopi af kortet, når han modtog det.  
 
Den 4. februar havde han stadig ikke modtaget sit kort, og blev stoppet igen og fik en bøde. 
Han ringede ind til DSB og fik at vide, at han kunne få et midlertidigt Ungdomskort, så det ikke 
skete igen, og at han skulle indsende kopi af kortet for at få afgiften nedskrevet til glemt kort-
afgift. 
 
Han modtager først sit ”midlertidige” uddannelseskort omkring den 27. februar 2014. 
 
Den 20. marts har han rigtigt glemt sit kort derhjemme i skoletasken, da han er på vej til årsprøve 
på sit gymnasium. Han bliver stoppet og får en bøde med besked om, at han kan indsende kopi af 
sit Ungdomskort så det bliver nedskrevet til en afgift. 
 
DSB fastholder dog at min søn skal betale fuld pris for de sidste 2 bøder, og at han kun kan få 
glemt kort afgift på den første. 
 
Ved ingen af de skriftlige eller telefoniske samtaler han eller jeg har haft med DSB er der nogen 
der har nævnt at regler for glemt kort skulle være ændret. Det fremgår heller ikke af hjemmesi-
den, at denne mulighed ikke skulle foreligge længere, men omvendt står der ikke tydeligt, at den 
gør. Der står udelukkende en beskrivelse af, at de i særlige tilfælde kan nedskrive afgiften. Men 
intet om hvad man gør, hvis man har glemt sit kort og ikke er tilmeldt DSB’s glemt-kort-ordning. 
 
Hvis man har ændret reglerne til ulempe for brugerne og således fjernet glemt-kort-ordningen, 
burde man som bruger kunne forvente, at man blev informeret om dette via deres forretningsbe-
tingelser, som de henviser til på hjemmesiden. Det burde således fremgå tydeligt hvad betingel-



   

serne er, så brugerne ikke går ud fra, at reglerne er som hidtil. Det er under al kritik, hvis man 
forringer nogle betingelser og blot fjerner afsnittet i reglerne og dermed går ud fra, at brugerne 
kan regne ud, at muligheden ikke eksisterer længere. 
 
Han har handlet i god tro, og i øvrigt gået ud fra at reglerne om glemt kort var gældende, som 
han fik oplyst af den første togkontrollør, der åbenlyst heller ikke var informeret om evt. regelæn-
dringer. 
Vi har klaget til DSB og beskrevet forløbet, men på trods af at han havde gyldigt OG betalt kort på 
alle 3 dage, mener de han skal betale fuld pris for de 2 af bøderne. Dog har de ikke valgt at give 
nogen forklaring på hvorfor han skal betale afgifterne, andet end at det er deres vurdering. Dog 
har jeg i dag snakket med en flink dame hos DSB der fortalte mig at der var ændret i forretnings-
betingelser pr. 1. januar 2014. Det er første gang i forløbet, at vi er blevet gjort opmærksomme på 
det.  
 
Det virker unfair, at det ikke kan nedskrives til glemt-kort-afgift, samt at de ikke tager højde for 
den fejlagtige vejledning, han fik fra kontrolløren.” 
 
Indklagede: Fastholder kravet og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at de kan bekræfte, at der den 2. februar, 4. februar og den 20. marts er udstedt en kontrolafgift 
til klagers søn, da han ved billetteringen i toget ikke kunne præsentere en gyldig billet. På afgifter-
ne fra den 2. feb. og 20. marts 2014 er der som årsag noteret ”glemt kort”. På afgiften fra den 4. 
februar 2014 er der som årsag noteret ”intet forevist”. 
I kontrolsituationen oplyser DSB’s personale, at der findes en særlig ordning vedrørende glemt 
periodekort. På kontrolafgiften er oplyst om muligheden for at klage over en Kontrolafgift og der 
henvises til DSB’s hjemmeside for detaljer. 
 
I henhold til selvbetjeningsprincippet, som gælder for den kollektive trafik i Hovedstadsområdet, er 
den rejsendende selv ansvarlig for at sikre sig at have gyldig billet til rejsen samt sikre sig, at bil-
letten kan fremvises ved kontrollen i toget. 
 
Af DSB’s Forretningsbetingelser fremgår: 
 

4.2 Kontrolafgifter  
Passagerer, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift på 750 kr. Kontrolafgiften er 
samtidig billet til rejsen til den DSB eller DSB S-togsstation station, passageren oplyser. Fremgangsmåden ved betaling 
fremgår af den udstedte kontrolafgift.  

Som passager uden gyldig billet eller kort betragtes også passagerer, der benytter kort med spærretid (f.eks. pen-
sionistkort) uden for kortets gyldighedstid, og kunder, der rejser på rabatterede billetter på afgange, som billetten ikke 
er gyldig til.  

Børn, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift på 375 kr. Denne regel gælder også 
for hunde. For cykler, herunder cykler der medtages i spærrede tidsrum, betales 100 kr.  

Passagerer, der forsøger at unddrage sig kontrol, forsøger at anvende ugyldig billet eller kort eller nægter at vise billet 
eller kort, skal betale en kontrolafgift på 750 kr. pr. voksen passager, 375 kr. pr. barn og hund og 100 kr. pr. cykel.  

DSB kan nedsætte kontrolafgiften til kr. 125 mod samtidig betaling af den ordinære billetpris, hvis særlige forhold gør 
sig gældende.  

Passagerer der er tilmeldt ”Glemt-kort” ordningen og ved kontrol ikke kan forevise deres kort kan ved at identificere sig 
med CPR-nummer, 2 gange pr. løbende år rejse i periodekortets gyldighedsområde. 
 



   

Klagers søn er ikke tilmeldt ”glemt-kort” ordningen, men har dog efter henvendelse til DSB Kunde-
service fået nedskrevet afgiften fra den 2. februar til 125 kr. af servicemæssige årsager. I den for-
bindelse er der vejledt om muligheden for tilmelding til ”glemt-kort” ordningen. Selvom klagers søn 
ikke er tilmeldt ”glemt kort” ordningen, har DSB nedskrevet to afgifter udstedt i 2014 på denne 
baggrund. Klagers søn har forsøgt at tilmelde sig ”glemt-kort” ordningen 12. marts 2014. 
 
Regler vedrørende glemt periodekort er ændret pr. 1. januar 2014. De nye regler fremgår af DSB’s 
forretningsbetingelser, der har været tilgængelige på DSB’s hjemmeside fra 16. december 2013. 
På DSB’s hjemmeside er der under emnet ”fakta om kontrolafgifter” pr. 1. januar orienteret om 
gældende regler for glemt kort. DSB har endvidere, for at gøre opmærksom på ændringen, pr. 
mail orienteret alle pendlere tilmeldt DSB’s fordelsprogram om de nye regler. 
 
Klagers søn havde via selvbetjeningsportalen ungdomskort.dk bestilt et Ungdomskort med gyldig-
hed fra 2. feb. – 2. maj 2014. Da DSB først modtager betaling for kortet den 30. jan. 2014, hvilket 
er efter den angivne betalingsfrist, som var den 21. jan., kunne Ungdomskortet først fremsendes 
den 4. feb. 2014. 
 
Klagers søn har den 4. februar kontaktet DSB telefonisk, og der er i den forbindelse blevet udstedt 
en midlertidig billet, som kunne benyttes, indtil Ungdomskortet blev leveret med posten. Denne 
billet er afhentet i en DSB automat den 4. februar kl. 14:25. Igen den 17. februar kontakter kla-
gers søn DSB telefonisk, da han ikke har modtaget det afsendte Ungdomskort. Igen bliver der ud-
stedt et midlertidigt kort til afhentning i en af DSB’s billetautomater. Kortet er afhentet i en DSB 
automat den 19. februar kl. 16:19. 
 
Den 27. februar bliver der sendt et nyt Ungdomskort til klagers søn for perioden 2. februar – 2. 
maj 2014. 
 
DSB finder, at det, med henvisning til selvbetjeningsprincippet, var klagers søns ansvar at sikre sig 
at være i besiddelse af en gyldig billet til rejsen, inden han steg på toget. 
 
Da Ungdomskortet med gyldighed fra 2. februar er afsendt til klagers søn, umiddelbart efter at 
betalingen var modtaget hos DSB, og da DSB efter telefonisk aftale har hjulpet klagers søn med 
rejsehjemmel, mener DSB ikke at kunne drages til ansvar for, at der ikke kunne præsenteres gyl-
dig rejsehjemmel ved kontrollen i toget på rejserne den 2. februar, 4. februar og den 20. marts 
2014. 
 
Ligeledes finder DSB, at information og vejledning om regler, for pendlere der har glemt deres 
periodekort, har været dækkende og tydelig i forbindelse med ændringerne i DSB’s forretningsbe-
tingelser fra 1. januar 2014. Hertil kommer at klagers søn efter udstedelse af afgiften den 2. fe-
bruar blev gjort opmærksom på, at regler vedrørende glemt kort var blevet ændret. 
 
DSB finder derfor med henvisning til gældende regler for glemt periodekort, at DSB er berettiget til 
at fastholde, at der skal betales 750 kr. for afgifterne udstedt den 4. feb. og 20. mar. 2014, og 
DSB kan på denne baggrund ikke imødekomme klagers krav om at få de to kontrolafgifter ned-
skrevet. 
 
 

Hertil har klageren anført med rødt:  
 



   

I kontrolsituationen oplyser DSB’s personale, at der findes en særlig ordning vedrørende glemt 
periodekort. På kontrolafgiften er oplyst om muligheden for at klage over en Kontrolafgift og der 
henvises til DSB’s hjemmeside for detaljer. DSB’s personale oplyste at man kunne få nedskrevet 
sin bøde til 125 kr. hvis man havde glemt sit kort, ved at indsende kopi af sit månedskort når man 
modtog afgiften. Der blev intet nævnt om at reglerne lige var blevet ændret, at dette kun var mu-
ligt hvis man var tilmeldt jeres ordning, eller at der var en begrænsning på max 2 gange. Tvært 
imod virkede det derfor helt tydeligt som om den ansatte ikke var opmærksom på de ændrede 
betingelser selv.  
I henhold til selvbetjeningsprincippet, som gælder for den kollektive trafik i Hovedstadsområdet, er 
den rejsendende selv ansvarlig for at sikre sig at have gyldig billet til rejsen samt sikre sig, at bil-
letten kan fremvises ved kontrollen i toget.  
Af DSB’s Forretningsbetingelser fremgår:  
4.2 Kontrolafgifter  
Passagerer, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift på 750 kr. Kontrolafgiften er samtidig billet til 
rejsen til den DSB eller DSB S-togsstation station, passageren oplyser. Fremgangsmåden ved betaling fremgår af den udstedte kontrol-
afgift.  
Som passager uden gyldig billet eller kort betragtes også passagerer, der benytter kort med spærretid (f.eks. pensionistkort) uden for 
kortets gyldighedstid, og kunder, der rejser på rabatterede billetter på afgange, som billetten ikke er gyldig til.  
Børn, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift på 375 kr. Denne regel gælder også for hunde. For 
cykler, herunder cykler der medtages i spærrede tidsrum, betales 100 kr.  
Passagerer, der forsøger at unddrage sig kontrol, forsøger at anvende ugyldig billet eller kort eller nægter at vise billet eller kort, skal 
betale en kontrolafgift på 750 kr. pr. voksen passager, 375 kr. pr. barn og hund og 100 kr. pr. cykel.  
DSB kan nedsætte kontrolafgiften til kr. 125 mod samtidig betaling af den ordinære billetpris, hvis særlige forhold gør sig gældende.  
Passagerer der er tilmeldt ”Glemt-kort” ordningen og ved kontrol ikke kan forevise deres kort kan ved at identificere sig med CPR-nummer, 2 gange 

pr. løbende år rejse i periodekortets gyldighedsområde.  

Som nævnt tidligere, er vi nu blevet klar over at I har ændret jeres forretningsbetingelser. Dog vil 
jeg stadig påpege at det ville være helt almindelig service at gøre opmærksom på at I har forrin-
get betingelserne for de rejsende, hvilket på ingen måde står klart i jeres forretningsbetingelser, 
hvad enten man er tilmeldt jeres fordelsprogram eller ej. Ændrer man i en juridisk bekendtgørelse 
er det altid en mulighed at se hvad der er blevet ændret og sammenholde nye regler med de hidtil 
gældende. På den måde kan man se hvad man skal være opmærksom på er blevet ændret. I øv-
rigt er der altid en vejledning der præciserer de ting man kan være i tvivl om.  
I jeres tilfælde ændrer i blot på betingelserne, men vælger ikke at forklare hvad der er ændret 
eller forringet og giver ikke kunderne mulighed for at gennemskue ændringerne, i det i blot om-
formulerer teksten uklart, uden præcisering eller forklaring på forringelsen/ændringen. Det er 
samtidig tankevækkende at i som oftest vælger at melde ud med store reklamer, når i har forbed-
ringer, når forringelser ikke på nogen måde bliver annonceret med forklaring.  
Jeg synes det er stærkt kritisabelt at I forringer vilkårene, og blot ændrer et afsnit vedr. glemt 
kort, som har været gældende i så mange år som jeg kan huske. Nemlig at man ved glemt kort 
kan betale en lavere afgift, mod efterfølgende fremsendelse af sit månedskort. Dette uden be-
grænset antal gange.  
Det ville være prisværdigt om i havde gjort passagererne opmærksomme på forringelsen, fx ved 
at understrege eller påpege i jeres forretningsbetingelser at man skal være opmærksom på de 
ændrede vilkår, samt hvilken praktisk betydning de har. Læser man forretningsbetingelserne i den 
tro at man som altid har kunnet få nedskrevet sin afgift ved glemt kort, vil man ud fra de nye for-
retningsbetingelser tro at dette stadig er gældende.  
Her hentyder jeg til afsnittet: DSB kan nedsætte kontrolafgiften til kr. 125 mod samtidig betaling 
af den ordinære billetpris, hvis særlige forhold gør sig gældende. Hvordan skal jeres kunder gen-
nemskue at dette ikke betyder i tilfælde hvor man har glemt sit kort, når det ”altid” har været så-
dan?  
I næste afsnit: Passagerer der er tilmeldt ”Glemt-kort” ordningen og ved kontrol ikke kan forevise 
deres kort kan ved at identificere sig med CPR-nummer, 2 gange pr. løbende år rejse i periodekor-
tets gyldighedsområde. gør i endda opmærksom på at man endda helt kan undgå en afgift, hvis 



   

man er tilmeldt ”glemt kort” ordningen. Når man som kunde læser dette, vil man automatisk for-
tolke at det betyder at man kan undgå den nedskrevne glemt kort afgift.  
Klagers søn er ikke tilmeldt ”glemt-kort” ordningen, men har dog efter henvendelse til DSB Kunde-
service fået nedskrevet afgiften fra den 2. februar til 125 kr. af servicemæssige årsager. I den for-
bindelse er der vejledt om muligheden for tilmelding til ”glemt-kort” ordningen. Selvom klagers søn 
ikke er tilmeldt ”glemt kort” ordningen, har DSB nedskrevet to afgifter udstedt i 2014 på denne 
baggrund. Klagers søn har forsøgt at tilmelde sig ”glemt-kort” ordningen 12. marts 2014.  
Dette er jeg til dels enig i, men vil bemærke at min søn faktisk fik forklaret at ”glemt kort” ordnin-
gen betød at han kunne undgå at betale de 125 kr. i afgift, men igen ikke fik forklaret at mulighe-
den for at få nedskrevet sin afgift til en ”glemt kort” afgift i princippet ikke længere eksisterer i 
almindelighed og i hvert fald på samme vilkår som frem til 1. januar 2014. Han har derfor været i 
god tro, da han gik ud fra at han ved glemt kort, kunne ”nøjes” med at betale 125 kr. i afgift, hvil-
ket også giver god mening, da vi jo faktisk har betalt for perioden.  
Regler vedrørende glemt periodekort er ændret pr. 1. januar 2014. De nye regler fremgår af DSB’s 
forretningsbetingelser, der har været tilgængelige på DSB’s hjemmeside fra 16. december 2013. 
På DSB’s hjemmeside er der under emnet ”fakta om kontrolafgifter” pr. 1. januar orienteret om 
gældende regler for glemt kort. DSB har endvidere, for at gøre opmærksom på ændringen, pr. 
mail orienteret alle pendlere tilmeldt DSB’s fordelsprogram om de nye regler.  
Jeg er ikke enig i at I har orienteret om ændringerne, idet formuleringen i jeres forretningsbetin-
gelser ikke er klar. Se venligst ovenstående afsnit hvor jeg har forklaret dette.  
Klagers søn havde via selvbetjeningsportalen ungdomskort.dk bestilt et Ungdomskort med gyldig-
hed fra 2. feb. – 2. maj 2014. Da DSB først modtager betaling for kortet den 30. jan. 2014, hvilket 
er efter den angivne betalingsfrist, som var den 21. jan., kunne Ungdomskortet først fremsendes 
den 4. feb. 2014.  
Det er simpelthen ikke korrekt!! I sendte regningen pr. mail til min søn den 21. januar og jeg be-
talte fakturaen den 23. januar! Dokumentation vedlægges denne mail.  
Til det vil jeg i øvrigt bemærke at de opkrævninger vi har modtaget pr. mail fra jer, har været med 
betalingsdato samme dag som i har sendt dem. Det vil sige at I forudsætter at folk sidder klar 
ved mailen og tjekker den mange gange dagligt for at se om der kommer en regning fra jer. Hvor-
dan kan det være rimeligt at passagerer ingen betalingsfrist har. I burde måske enten gøre beta-
lingsfristen længere eller tydeligt gøre opmærksom på at man skal betale samme dag i sender 
mailen i særtilfælde, når man taler med jer i telefonen. I kan da umuligt regne med at folk er klar 
over at betalingsfristen er samme dag? I øvrigt giver det jo ingen mening at vi så overhovedet 
skulle betale for perioden fra 2. februar, hvis I først fremsender ungdomskortet den 4. februar, 
med den viden at han tidligst har det en dag eller to senere? Burde I så ikke kreditere den perio-
de, hvor kortet ikke kan bruges? Det er jo fuldstændig urimeligt…  
Klagers søn har den 4. februar kontaktet DSB telefonisk, og der er i den forbindelse blevet udstedt 
en midlertidig billet, som kunne benyttes, indtil Ungdomskortet blev leveret med posten. Denne 
billet er afhentet i en DSB automat den 4. februar kl. 14:25. Igen den 17. februar kontakter kla-
gers søn DSB telefonisk, da han ikke har modtaget det afsendte Ungdomskort. Igen bliver der ud-
stedt et midlertidigt kort til afhentning i en af DSB’s billetautomater. Kortet er afhentet i en DSB 
automat den 19. februar kl. 16:19.  
Den 27. februar bliver der sendt et nyt Ungdomskort til klagers søn for perioden 2. februar – 2. 
maj 2014.  
DSB finder, at det, med henvisning til selvbetjeningsprincippet, var Klagers søns ansvar at sikre sig 
at være i besiddelse af en gyldig billet til rejsen, inden han steg på toget.  
Helt korrekt, men min søn var i god tro da han jo havde en mail og et brev fra jer hvor der stod, at 
hans ungdomskort ville gælde fra 2. februar, og vi betalte regningen 2 dage efter, I sendte mailen, 
hvilket almindeligvis ikke er for sent. Hans fejl består i at han ikke har vidst bedre, samt at han 
ikke var klar over, at han skulle spørge ind til om I havde stoppet  



   

Da Ungdomskortet med gyldighed fra 2. februar er afsendt til klagers søn, umiddelbart efter at 
betalingen var modtaget hos DSB, og da DSB efter telefonisk aftale har hjulpet klagers søn med 
rejsehjemmel, mener DSB ikke at kunne drages til ansvar for, at der ikke kunne præsenteres gyl-
dig rejsehjemmel ved kontrollen i toget på rejserne den 2. februar, 4. februar og den 20. marts 
2014.  
Som tidligere nævnt, er der ingen der kræver andet end at afgifterne nedskrives til glemt kort af-
gifter. Dette på trods af forkert og mangelfuld vejledning fra jeres side.  
Ligeledes finder DSB, at information og vejledning om regler, for pendlere der har glemt deres 
periodekort, har været dækkende og tydelig i forbindelse med ændringerne i DSB’s forretningsbe-
tingelser fra 1. januar 2014. Hertil kommer at klagers søn efter udstedelse af afgiften den 2. fe-
bruar blev gjort opmærksom på, at regler vedrørende glemt kort var blevet ændret.  
Dette er ikke korrekt. I har henvist til jeres forretningsbetingelser i jeres skrivelser, og som tidlige-
re nævnt er de hverken dækkende eller tydelige ift. de forringelser og ændringer i har lavet. Tvært 
imod har min søn af kontrolløren fået oplyst at han kunne indsende kopi af sit kort og få nedskre-
vet afgiften (præcis som man har kunnet frem til 1. januar 2014, altså kun en måned tidligere), 
men intet blev nævnt om at dette nu kun gælder undtagelsesvist ved glemt kort.  

 
Til dette har DSB svaret:  
 
Af DSB’s forretningsbetingelser § 4.2, som er publiceret på DSB’s hjemmeside, fremgår: 
 
… ”DSB kan nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. mod samtidig betaling af den ordinære billetpris, hvis særli-
ge forhold gør sig gældende. 
 
Passagerer der er tilmeldt ”glemt-kort” ordningen og ved kontrol ikke kan forevise deres kort kan ved at 
identificere sig med cpr-nummer, 2 gange pr. løbende år rejse i periodekortets gyldighedsperiode. ”…. 

 
Det er fortsat DSB’s opfattelse, at det heraf fremgår tydeligt, at der er særlige regler for glemt 
kort. Ønsker kunderne mere information og vejledning om reglerne for glemt kort, kan dette også 
findes på hjemmesiden. 
Af beskrivelse for glemt kort ordningen fremgår blandt andet: 
 
Glemt Kort er en service til dig, der rejser med kort - eksempelvis Periodekort, Pendlerkort, Ungdomskort, 

Pensionistkort eller tilsvarende. Når du er tilmeldt, slipper du for at betale 750 kr., hvis du en dag glemmer 

dit kort og bliver kontrolleret. 

 
Glemt Kort erstatter ikke almindelig billetfremvisning 
Glemt Kort er en service for DSB Plus medlemmer, der i ny og næ glemmer deres kort derhjemme. Den kan 
højst anvendes 2 gange på et år. Hvis vi registrerer, at servicen har været brugt mere end 2 gange inden for 
12 måneder, kan du først benytte Glemt kort servicen igen, når der er gået 12 måneder fra første gang, du 

brugte den. Du får direkte besked, hvis du overskrider antallet af gange, du må bruge servicen. 
 
Regler vedrørende glemt periodekort er som oplyst ændret pr. 1. januar 2014. Som en overgangs-
ordning har DSB set lempligt på henvendelser fra kunder, som havde glemt deres periodekort, og 
som endnu ikke havde fået tilmeldt sig den nye glemt-kort ordning. 
 
Dette er baggrunden for, at klagers søn 2 gange i 2014 har fået nedskrevet en kontrolafgift, selv-
om han ikke var tilmeldt glemt kort ordningen. I DSB’s svar til klagers søn er han blevet oplyst om 
glemt kort ordningen. 
 



   

I forbindelse med ændringerne er der udarbejdet en folder, som beskriver kundens klagemulighe-
der mv. I særlige tilfælde kan folderne udleveres. Sædvanligvis vejleder DSB’s medarbejdere 
mundligt i henhold til folderen. 
Herunder er vist indholdet i den folder som er udleveret i toget i forbindelse med udstedelse af en 
Kontrolafgift. 
 

 
 
Det er korrekt, som klager oplyser, at der var en meget kort betalingsfrist for betaling af Ungdom-
skortet med gyldighed fra 2. februar. Når kunden vælger at betale på faktura, skal kort, der først 
bestilles 14 dage før kortets 1. gyldighedsdag, betales umiddelbart efter bestillingen, for at DSB 
kan nå at producere og levere kortet. Klagers søn bestilte kortet den 18. januar. 
 
At det bestilte Ungdomskort ikke var klageres søn i hænde den 2. februar, fritager ham ikke fra 
ansvaret for at sikre sig en gyldig billet til sine rejser. For at et Ungdomskort er gyldigt, skal det 
kunne fremvises til DSB’s personale ved kontrollen i toget. DSB’s personale i toget kan ikke tilbyde 
at godtage en kvitteringsmail eller tilsvarende som gyldig rejsehjemmel. 
 
På grund af den sene bestilling og betaling nåede Ungdomskortet ikke frem til klagers søn inden 1. 
gyldighedsdag. 
 
Klagers søn valgte først at kontakte DSB den 4. februar vedrørende det manglende kort. Der blev i 
den forbindelse udstedt et midlertidigt kort, som klagers søn kunne benytte, indtil han modtog det 
originale Ungdomskort. Var DSB blevet kontaktet før den 2. februar, havde det været muligt at 
hjælpe klagers søn med en midlertidigt kort gældende fra den 2. februar. 
 
DSB kan fortsat ikke imødekomme klagers krav om, at afgiften udstedt den 20. marts 2014 bliver 
nedskrevet til et gebyr på 125 kr. Den 20. marts var der leveret et Ungdomskort til klagers søn. 
Der er til klagers søn udstedt tre kontrolafgifter i perioden 2. februar – 20. marts 2014. Heraf er de 
to afgifter blevet nedskrevet til et gebyr på hver 125 kr. og klagers søn er af DSB Kundeservice 
blevet vejledt om de nye regler. 
 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 



   

Sekretariatet har under sagens forberedelse anmodet DSB om at uddybe hvad der menes med, at 
klagerens søn den 12.3.14 forsøgte at tilmelde sig ”glemt kort-ordningen”, herunder hvorledes 
DSB kan se dette forsøg, og hvorfor ekspeditionen ikke blev gennemført.  
 
Til dette har DSB oplyst følgende: ”DSB kan oplyse, at klagers søn har oprettet en profil i 
DSB’s fordelsprogram ”DSB Plus”. Log-filer for aktivitet på profilen viser, at klagers søn den 12. 
marts 2014 har forsøgt at tilmelde et periodekort til Glemt kort – ordningen. Tilmeldingen er ikke 
lykkedes, da der ikke er indtastet de nødvendig oplysninger. DSB har ikke registreret, at klagers 
søn har henvendt sig for at få hjælp til at gennemføre tilmeldingen.” 
 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
I henhold til § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om kontrolafgifter af 22. september 2006 udstedt i med-
før af bekendtgørelse af lov om jernbaner § 23 fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser  
om kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet 
og kort) i forretningsbetingelserne.  
 
Fra DSB’s forretningsbetingelser fra 1. januar - 14. september 2014:  

”§ 4 Kontrol af billetter og kort, kontrolafgifter og rykkerregler  

4.1 Kontrol af billetter og kort  
Passageren skal ved rejsens begyndelse være i besiddelse af gyldig billet eller kort, der opbevares under 

hele rejsen. DSB accepterer kun billet eller kort, der vises i umiddelbar tilknytning til personalets anmodning 

herom.  

Klippekort samt 1- og 2-klipsbillet skal være stemplet, inden rejsen begyndes, for at være gyldig til den ak-

tuelle rejse. Passageren skal selv kontrollere, at afstemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) på 
billet eller kort er korrekt.  

Billetter på mobiltelefon skal være modtaget og læsbare inden rejsen påbegyndes og umiddelbart kunne 

forevises ved billetkontrol. Efterfølgende visning eksempelvis på grund af manglende strøm accepteres ikke.  

Print-Selv billet på papir eller skærm skal sammen med det valgte ID vises ved billetkontrol. Hvis billetten 

vises på skærm, skal skærmen være så stor, at billetten i sin helhed umiddelbart kan aflæses, og billettens 
2D barcode scannes.  

Billetter og kort inddrages ved misbrug, herunder ved ubeføjede ændringer.  

En passager, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, skal på forlangende af DSB’s personale opgive 

sit fulde navn, adresse og fødselsdag og -år samt legitimere sig ved kørekort eller andet retsgyldigt doku-

ment med foto. Passageren får udstedt en kontrolafgift. Passageren skal kvittere for modtagelsen med navn, 
adresse, fødselsdato og underskrift samt legitimere sig som beskrevet ovenfor. DSB kan kontrollere oplys-

ninger i CPR-registeret.  

4.2 Kontrolafgifter  

Passagerer, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift på 750 kr. Kon-

trolafgiften er samtidig billet til rejsen til den DSB eller DSB S-togsstation station, passageren oplyser. Frem-
gangsmåden ved betaling fremgår af den udstedte kontrolafgift.  



   

Som passager uden gyldig billet eller kort betragtes også passagerer, der benytter kort med spærretid 
(f.eks. pensionistkort) uden for kortets gyldighedstid, og kunder, der rejser på rabatterede billetter på af-

gange, som billetten ikke er gyldig til.  

Børn, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift på 375 kr. Denne regel 
gælder også for hunde. For cykler, herunder cykler der medtages i spærrede tidsrum, betales 100 kr.  

Passagerer, der forsøger at unddrage sig kontrol, forsøger at anvende ugyldig billet eller kort eller nægter at 
vise billet eller kort, skal betale en kontrolafgift på 750 kr. pr. voksen passager, 375 kr. pr. barn og hund og 

100 kr. pr. cykel.  

DSB kan nedsætte kontrolafgiften til kr. 125 mod samtidig betaling af den ordinære billetpris, hvis særlige 

forhold gør sig gældende.  

Passagerer der er tilmeldt ”Glemt-kort” ordningen og ved kontrol ikke kan forevise deres kort kan ved at 
identificere sig med CPR-nummer, 2 gange pr. løbende år rejse i periodekortets gyldighedsområde. ” 

Fra Forretningsbetingelser fra 2012-2014:  
 
”4.3 Kontrol i S-tog 
I disse tog er der stikprøvevis billetkontrol. 
Passagerer, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres 
rejse, skal betale en kontrolafgift på 750 kr. Kontrolafgiften 
er samtidig billet til rejsen til den station, passageren 
oplyser. Den billet udstedes kun til en station på en 
S-togstrækning. 
Som passager uden gyldig billet eller kort betragtes også 
passagerer, der benytter kort med spærretid (f.eks. pensionistkort) 
uden for kortets gyldighedstid. 
Børn, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres rejse, 
skal betale en kontrolafgift på 375 kr. Denne regel gælder 
også for hunde. For cykler, herunder cykler der medtages 
i spærrede tidsrum, betales 100 kr. 
Passagerer, der træffes uden gyldigt periodekort, kan få 
eftergivet kontrolafgiften mod betaling af et ekspeditionsgebyr 
på 125 kr. Kontrolafgiften skal indenfor 14 dage, 
sammen med kopi af gyldigt periodekort sendes til [DSB]” 
 
Fra www.DSB.dk: 
 
Glemt Kort 
Glemt Kort er en service til dig, der rejser med kort - fx DSB Periodekort, Pendlerkort, Ungdomskort og Pensio-
nistkort 
Til dig, der: 

 Er medlem af DSB Plus 
 Rejser med kort i DSB’s tog inkl. S-tog – dog undtaget Øresundstog 

Fordele: 
 Undgå at betale afgift, hvis du har glemt dit kort 

Begrænsninger: 
 Glemt Kort-servicen kan benyttes 2 gange på et år  
 Du skal være tilmeldt Glemt Kort for at bruge servicen 
 Tilmeld Glemt Kort  
 Tilmeld DSB Plus  

Slip for at betale 750 kr. hvis du glemmer dit kort 
Når du er tilmeldt, slipper du for at betale 750 kr., hvis du en dag glemmer dit kort og bliver kontrolleret. 
Du skal blot oplyse dit CPR-nummer til togpersonalet, når du er tilmeldt servicen og har glemt dit kort. 
Du kan tilmelde dig Glemt Kort-servicen med følgende kort: 

http://www.dsb.dk/
https://dsbplus.dk/web/faces/public/exo/home
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/glemt-kort/
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/glemt-kort/
https://dsbplus.dk/web/faces/public/exo/glemt_kort?
https://www.dsbplus.dk/web/faces/public/exo/tilmeld?&amp;amp;menu=true&amp;amp;utm_source=DSB%20Plus&amp;amp;utm_medium=web&amp;amp;utm_campaign=S2.4_Glemt_Kort&amp;amp;resourcename=S2.4_Glemt_Kort&amp;amp;channel=web&amp;amp;anon=tru


   

Abonnementservice  

DSB Pendlerkort  

Bus & tog-årskort  

Mobilperiodekort  

Periodekort  

Øresundskort  

Fynbus-periodekort  

Erhvervskort  

Pensionistkort  

Ungdomskort 16-19 år og ikke studerende  

Ungdomskort Studerende på en videregående uddannelse  

Ungdomskort Elever og Studerende på en Ungdomsuddannelse  

Kortet skal være købt og fornyet hos DSB 
Bemærk: Kortet skal være købt og fornyet hos DSB, dvs. i DSB Billetsalg, DSB 7-Eleven, dsb.dk, DSB billetauto-
mat, Mobilperiodekort eller Abonnementsservice for at du kan tilmelde dig. Er dit kort ikke det, kan du få et nyt 
stamkort gratis i et DSB Billetsalg. Ungdomskort, der ikke er udstedt af DSB, og Erhvervskort på SMS, kan ikke 
tilmeldes. 
Spørgsmål og svar 

 Hvor mange gange kan jeg benytte Glemt Kort service? 
Glemt Kort er en service for DSB Plus medlemmer, der i ny og næ glemmer deres kort derhjemme. Den kan højst 
anvendes 2 gange på et år. Hvis vi registrerer, at servicen har været brugt mere end 2 gange inden for 12 måne-
der, kan du først benytte Glemt kort servicen igen, når der er gået 12 måneder fra første gang, du brugte den. Du 
får direkte besked, hvis du overskrider de 2 gange, du må bruge servicen. Glemt Kort erstatter således ikke al-
mindelig billetfremvisning.  
 
OG 

 
 

 

Den konkrete sag:  
 
Indledningsvist bemærkes, at der ikke er klaget over kontrolafgiften udstedt den 28. januar 2014. 
Det fremgår af det oplyste fra Kundeambassadøren, at denne afgift og afgiften af 2. februar 2014 
er nedskrevet til et ekspeditionsgebyr på 125 kr. samt 24 kr. for billettens pris.  
 

http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/abonnementsservice-til-periodekort-i-hovedstadsomradet/
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/dsb-pendlerkort-voksen/
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/bus-tog-arskort/
http://www.1415.dk/periodekort/
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/periodekort-til-hovedstadsomradet-voksen/
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/oresundskort/
http://www.fynbus.dk/almperiodekort
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/erhvervskort-og-virksomhedskort/
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/pensionistkort-til-hovedstadsomradet-pensionist/
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/ungdomskort-16-19-ar-og-ikke-studerende/
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/ungdomskort-studerende-pa-en-videregaende-uddannelse-i-danmark/
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/dsb-ungdomskort-elever-og-studerende-pa-en-ungdomsuddannelse-i-danmark/
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/glemt-kort/
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/glemt-kort/
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/glemt-kort/
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/glemt-kort/#35951


   

DSB’s oprindelige svar i nærværende sag om, at kontrolafgiften af 4. februar 2014 også er ned-
skrevet til 125 kr. var ikke korrekt på det pågældende tidspunkt, men DSB nedsatte denne afgift 
efterfølgende.  
 
Sagen drejer sig derfor om en kontrolafgift på 750 kr. udstedt den 20. marts 2014, som DSB har 
fastholdt, og som klageren ønsker nedskrevet til 125 kr., samt kontrolafgiften af 2. februar 2014, 
som er nedskrevet til 125 kr. + billettens pris på 24 kr, der ønskes nedsat til 125 kr., idet der alle-
rede er betalt for rejsen, da Ungdomskortet havde gyldighed fra den 2. februar 2014.  
 
I perioden 2012 - 31. december 2013 var DSB’s forretningsbetingelser formuleret således, at man 
ved indsendelse inden 14 dage af et gyldigt kort på kontroltidspunktet fik kontrolafgiften nedskre-
vet /annulleret mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr.  
 
Den 1. januar 2014 blev disse regler ændret således, at man - hvis man har tilmeldt sig ”glemt 
kort-ordningen” - to gange på et år kan træffes uden sit kort uden at blive pålagt en kontrolafgift. 
Ved efterfølgende kontroller vil der blive udstedt en kontrolafgift, som ikke kan nedskrives.  
 
Dette var formuleret således i forretningsbetingelserne (indtil 15. september 2014): 
 
”Passagerer der er tilmeldt ”glemt-kort” ordningen og ved kontrol ikke kan forevise deres kort kan ved at 
identificere sig med cpr-nummer, 2 gange pr. løbende år rejse i periodekortets gyldighedsperiode. ” 

 
På www.DSB.dk er ordningen beskrevet således: 

 

”Glemt Kort er en service til dig, der rejser med kort - eksempelvis Periodekort, Pendlerkort, Ungdomskort, 

Pensionistkort eller tilsvarende. Når du er tilmeldt, slipper du for at betale 750 kr., hvis du en dag glemmer 

dit kort og bliver kontrolleret. 

 
Glemt Kort erstatter ikke almindelig billetfremvisning 
Glemt Kort er en service for DSB Plus medlemmer, der i ny og næ glemmer deres kort derhjemme. Den kan 
højst anvendes 2 gange på et år. Hvis vi registrerer, at servicen har været brugt mere end 2 gange inden for 
12 måneder, kan du først benytte Glemt kort servicen igen, når der er gået 12 måneder fra første gang, du 

brugte den. Du får direkte besked, hvis du overskrider antallet af gange, du må bruge servicen.” 
 
Der er efter ankenævnets opfattelse tale om en væsentlig ændring i reglerne, idet der i perioden 
frem til den 1. januar 2014 ikke hørte begrænsninger med til den administrative regel om efterføl-
gende indsendelse af gyldigt periodekort.  
 
Efter den ændrede regel bliver passageren, som forinden har tilmeldt sig ordningen, og som har 
glemt sit kort, ikke pålagt en kontrolafgift. Men man kan alene glemme sit kort to gange inden for 
12 måneder, hvorefter der vil blive opkrævet fuld kontrolafgift på 750 kr., hvis passageren har 
glemt sit kort. Passagerer, som ikke er tilmeldt ordningen, kan som udgangspunkt ikke få nedskre-
vet en kontrolafgift ved efterfølgende indsendelse af et gyldigt kort på kontroltidspunktet. 
 
DSB har annonceret ændringen af vilkårene, som nu adskiller sig fra de øvrige trafikselskabers, og 
som i en årrække har været alment kendte, på sin hjemmeside med formuleringen: ”Glemt kort er 
en service til dig”, men uden samtidigt at oplyse, at efter to kontroller med glemt kort vil der blive 
opkrævet fuld kontrolafgift. Dette står ikke nævnt nogen steder. Tværtimod er ordningen med 
”glemt kort” i forretningsbetingelserne gengivet lige under oplysningen om, at DSB kan nedsætte 
kontrolafgiften til 125 kr. mod samtidig betaling af den ordinære billetpris, hvis særlige forhold gør 
sig gældende.  

http://www.dsb.dk/


   

 
Herefter er det ankenævnets opfattelse, at det ikke fremgår tilstrækkeligt tydeligt for passagerer-
ne, at der ved ”glemt-kort-ordningen” er tale om både en forbedring og en forringelse i retsstillin-
gen ved at glemme sit kort. Nemlig den; at kontrolafgiften ikke - som hidtil efter den mangeårige 
regel indtil 1. januar 2014 - nedskrives til et ekspeditionsgebyr, hvis man ikke er tilmeldt ordningen 
om glemt kort, og hvis man er tilmeldt, skal man efter to kontroller betale fuld kontrolafgift.  
 
Ankenævnet kan ikke vide, hvad klagerens søn blev oplyst ved kontrollen den 28. januar 2014 om 
glemt-kort-ordningen. Men DSB har nedsat kontrolafgifterne af 28. januar samt 2. og 4. februar 
2014.  
 
DSB udstedte et Ungdomskort til klagerens søn med gyldighed fra den 2. februar 2014, som klage-
ren betalte den 23. januar 2014 ifølge fremlagt bankudskrift. DSB har oplyst, at de udsendte Ung-
domskortet den 4. februar 2014, idet de først modtog betalingen den 30. januar 2014.  
 
DSB krævede 24 kr. for billettens pris, da de nedskrev kontrolafgiften af 2. februar 2014. Anke-
nævnet finder, at DSB ikke er berettiget til også at kræve betaling for en billet, når DSB anerkend-
te at nedskrive kontrolafgiften, selv om kortet endnu ikke kunne anvendes, og dermed sidestillede 
situationen med en ”glemt-kort-situation”, og når DSB udstedte kortet med gyldighed fra og der-
med fik betaling for rejser foretaget den 2. februar 2014.  
 
For så vidt angår kontrolafgiften den 20. marts 2014 har klageren medgivet, at sønnen havde 
glemt sit kort. Sønnen var vidende om ”glemt-kort-ordningen, som han havde forsøgt at tilmelde 
sig den 12. marts 2014. Men ifølge det oplyste fra DSB manglede han at give oplysninger, for at 
den elektroniske registrering kunne gennemføres, og han søgte ikke efterfølgende om hjælp hertil 
hos DSB. Herefter er DSB berettiget til at fastholde kontrolafgiften på 750 kr.  
 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSB er berettiget til at opretholde kontrolafgiften af den 20. marts 2014, men skal frafalde kravet 
om betaling af billetprisen på 24 kr. vedrørende kontrolafgiften af 2. februar 2014. 
 
Da DSB har fået medhold i den væsentligste del af klagen, skal de ikke betale gebyr til ankenæv-
net for tabt sag.  
 
Da klageren har fået delvist medhold, tilbagebetales klagegebyret, jf. vedtægterne § 26. stk. 4.  
  
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 14. januar 2015 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


