
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:   2014-0246 
 
Klageren:  XX 
    
 
 
Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S 
CVRnummer: 21263834 
 
 
Klagen vedrører: 20 kr. som ønskes retur for rejsens pris på rejsekort. Klageren medtog 

en medrejsende på tilbagerejsen, hvilket betød at klagerens rejse ikke 
blev beregnet som én samlet rejse.    

 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Stefan Krehbiel 
  Asta Ostrowski (2 stemmer) 
   
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 28. juli 2014 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste med metroen fra Forum st. til Lufthavnen st. den 28. 
juli 2014 for at hente en person. På hjemturen 8 minutter senere checkede klageren sig selv og 
den medrejsende ind på sit rejsekort, hvorefter de begge returnerede til Forum st. og checkede 
ud. 
 
Prisen for klagerens rejse på udturen blev beregnet til 20 kr., og prisen for de to rejsende på tilba-
geturen blev beregnet til 20. kr. for hver. Da klageren mente, at hans rejse skulle beregnes som 
en samlet rejse til i alt 20 kr., rettede han henvendelse til Rejsekort Kundecenter derom samme 
dag:  
 

 
 

Rejsekort Kundecenter afviste kravet med følgende begrundelse:   
 



   

 
 

 
Klageren rettede den 4. august 2014 fornyet henvendelse til Rejsekort Kundecenter og anførte, at 
det var en klar forringelse i forhold til at rejse på klippekort, og at han forventede, at den ekstra 
rejsende ikke skulle have indflydelse på beregningen af klagerens egen rejse. 
 
Den 9. august 2014 fastholdt Rejsekort Kundecenter beregningen af klagerens rejse, idet han 
undervejs havde ændret persongruppen og derfor havde startet en ny rejse.  
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren: Ønsker differencen på 20 kr. refunderet og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at han tjekkede ind på Forum st., kørte til Lufthavnen, hvor han tjekkede ud. Denne rejse koster 
20 kr. I lufthavnen hentede han en person, som han seks minutter senere tjekkede ind på sit rej-
sekort med sig selv. På Forum st. blev prisen regnet til 40 kr. for to personer. 
 
Denne rejse er en fortsat rejse for klageren, så den samlede pris bør være 20 kr. for klagerens 
rejse, og medpassagers rejse er en enkeltrejse til 20 kr. Der er opkrævet 20 kr. + 40 kr. = 60 kr., 
men det burde kun have være 20 kr. per person. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort følgen-
de gældende:  
 
”Som det fremgår af klagers rejsehistorik, har han: 
 

Dato Tid Handling Lokation Bemærkning 

28-07-
2014 

15:33:19 Check ind Forum st. Check ind af 1 person (50 kr. i forudbetaling) 

28-07-
2014 

15:54:35 Check ud Lufthavnen st. 30 kr. Tilbageført på klagers rejsekort = rejsens 
pris: 20 kr. 

28-07-
2014 

16:02:18 Check ind Lufthavnen st. Check ind af 2 personer (100 kr. i forudbeta-
ling) 

28-07-
2014 

16:21:09 Check ud Forum st. 60 kr. Tilbageført på klagers rejsekort = rejsens 
pris: 40 kr. 

 



   

 
Klagers nedlægger påstand om, at returrejsen for klagers vedkommende var en fortsat rejse, og derfor skul-
le den samlede pris for både ud og hjemrejse have været 40 kr., idet rejsen for klager er på 3 zoner, og gen-
nemført indenfor 1 time og 15 minutter. 
 
Såfremt klager på hjemrejsen havde haft samme rejsekonstellation som udvejen (1 person), ville den sam-
lede rejse have kostet 20 kr., idet: 
 

 Klager rejser i 3 zoner 

 Rejsen ville fra første check ind til sidste check ud havde været mindre end 1 time og 15 minutter 
(Sammenhæng mellem tid og zoner) 

 Konstellationen af rejsende var den samme, nemlig 1 person 
 
Som det er forklaret klager i vort første svar: 
 

 
Link: http://www.rejsekort.dk/brug-rejsekort/saadan-bruger-du-rejsekort/check-ind-ekstra.aspx 
 
 
Der er således ikke tale om fejl i systemet, der har fungeret som forventet. 
Rejsekort er et andet produkt end klippekort, og klagers sammenligning dertil, er derfor ikke relevant. 
I den nuværende systemform, kan rejsekort ikke lave en fortsat rejse for en rejsende, når konstellationen af 
antal rejsende skifter undervejs. 
Det kan ikke afvises, at denne funktionalitet vil blive mulig i en fremtidig version, men i den eksisterende er 
dette desværre ikke mulig. 
 
Med henvisning til ovenstående, afviser vi at der har været en fejl i systemet – klagers henvendelse drejer 
sig derfor om en ønskelig, men ikke pt. for nuværende, ikke eksisterende funktionalitet. Information her-
om,, er tilgængelig på www.rejsekort.dk: http://www.rejsekort.dk/brug-rejsekort/saadan-bruger-du-
rejsekort/check-ind-ekstra.aspx 
 

Hertil har klageren anført:  
 
Først og fremmest undrer det mig, at jeg først får svar fra Metro Service nu, da jeg d. 12. august 
blev oplyst, at de havde 10 arbejdsdage til at kommentere min klage. 
 
Kommentarer til svaret: 
 

http://www.rejsekort.dk/brug-rejsekort/saadan-bruger-du-rejsekort/check-ind-ekstra.aspx
http://www.rejsekort.dk/
http://www.rejsekort.dk/brug-rejsekort/saadan-bruger-du-rejsekort/check-ind-ekstra.aspx
http://www.rejsekort.dk/brug-rejsekort/saadan-bruger-du-rejsekort/check-ind-ekstra.aspx


   

Metro Service forklarer, at systemet har fungeret som beregnet, og det er jeg heller ikke uenig i, 
men problemet for mig er, at jeg er dårligere stillet med rejsekortets udregning, end jeg ellers ville 
være. 
 
Hvis udregningsmetoden skal ændres for at beregne den rigtige pris ved fortsat rejse, må det væ-
re Rejsekort / Metro Service der skal forbedre systemet, uden at jeg som bruger skal betale ekstra 
i den mellemliggende periode. 
 

I kommentaren fra Metro Service er nedenstående screen shot fra hjemmesiden vedhæftet: 

 
Jeg kan ikke se af det markerede, at min egen rejse skulle være annulleret ved at checke flere ind. 
I teksten står kun anført, at indstillingen "Check ind ekstra" vil blive annulleret ved check ud. 
 
Jeg fastholder mit krav mod Metro Service, da jeg har foretaget en fortsat rejse inden for reglerne 
samt medtaget en ekstra passager på en del af rejsen. 
 

Hertil har Metro Service svaret:  
 
”Indledningsvis bemærker vi, at klager ikke er uenig i, at systemet har fungeret som beregnet. 
 
Af det tidligere fremsendte skærmdump fremgår det – lige inden det med gult markerede – at: 
 
”Check ind ekstra er en midlertidig indstilling, der annulleres igen, når du checker ud. Det betyder, at du 
starter en helt ny rejse, når du checker ind igen efter at have checket ud med en gruppe” 
Og i forlængelse heraf – og markeret med gult: ”Det samme gælder hvis du starter din rejse alene og har 
taget flere med undervejs”. 
 
Og det er præcis det, der er fakta i denne sag. Klager starter sin rejse alene, fra Forum til Lufthavnen, hvor 
der foretages et check ud. 
Da klager rejser tilbage 8 minutter senere, er han ikke længere alene, idet han nu har checket en ledsager 
ind. 
 
Det er således ikke korrekt, når klager skriver han har foretaget en fortsat rejse inden for reglerne. 
Ved at medtage en ekstra passager, ændres konstellationen af de rejsende, og derfor er der ikke tale om en 
fortsat rejse. 
 
Måtte klager ved den konkrete rejse finde, at han er bedre stillet med en anden type rejsehjemmel, kan 
han naturligvis benytte denne i stedet for.”  
 

ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  



   

 
Fra lov om jernbaner, som også gælder for metroen jf. § 2 stk. 2.: 

§ 12. Jernbanevirksomhederne skal udarbejde forretningsbetingelser, hvori angives virksomhedernes reg-

ler vedrørende befordring, herunder erstatningsansvar over for passagerer ved skader på bagage, og regler-

ne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassa-
gerers rettigheder og forpligtelser og om erstatning i forbindelse med national godstransport. Forretningsbe-

tingelserne skal anmeldes til Trafikstyrelsen. 
Stk. 2. Transportministeren kan udstede nærmere regler for udformningen af jernbanevirksomhedernes 

forretningsbetingelser og i den forbindelse gøre retten til at drive jernbanevirksomhed betinget af opfyldelse 
af disse. 

Stk. 3. En jernbanevirksomheds forretningsbetingelser skal være offentligt tilgængelige. 

Stk. 4. Jernbanevirksomhederne kan inden for rammerne af lov om trafikselskaber og regler fastsat af 
transportministeren frit fastsætte takster for befordring af passagerer. Jernbanevirksomheder, der driver 

regional personbefordring mellem stationer i hovedstadsområdet, er desuden underlagt de bestemmelser om 
takstfastsættelse i hovedstadsområdet, der gælder for rejser med bus, metro og tog inden for hovedstads-

området. I det omfang kontrakter om udførelse af offentlig servicetrafik med jernbane indeholder bestem-

melser, hvorefter indtægterne skal tilfalde staten, udøver Trafikstyrelsen de kompetencer, der er tillagt jern-
banevirksomhederne. 

 
Fra lov om trafikselskaber:  

 

”Takster og billetteringssystemer 

§ 6. Trafikselskabet skal indgå aftaler om inddeling af trafikselskabets område i et eller flere takstområder 

med de jernbanevirksomheder, der udfører trafik som offentlig service på kontrakt med staten, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Aftaler efter stk. 1 skal senest være indgået den 31. december 2009. Ved uenighed, eller hvis der 
ikke senest den 31. december 2009 er indgået en aftale, kan transportministeren fastsætte inddelingen af 

trafikselskabets område. 
Stk. 3. Hovedstadsområdet, jf. § 4, stk. 2, udgør ét selvstændigt takstområde i trafikselskabet på Sjæl-

land. 

Stk. 4. Trafikselskabet og jernbanevirksomhederne foretager over en periode en gradvis tilpasning af tak-
sterne til de aftalte takstområder efter stk. 1. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om perio-

dens varighed, og hvornår de aftalte takstområder skal anvendes ved takstfastsættelsen.” 
 

 
Fra www.rejsekort.dk: 
 

 
 
Den konkrete sag:  
 
Indledningsvist bemærker ankenævnet, at Metro Service har varetaget besvarelsen af klagen i 
ankenævnet, som oprindeligt var indgivet over Rejsekort Kundecenter. Metro Service har herved 

http://www.rejsekort.dk/


   

accepteret at være indklaget i sagen og påtaget sig ansvaret for den udførte sagsbehandling i Rej-
sekort Kundecenter 
 
Endvidere bemærker ankenævnet, at nævnet ønsker at træffe korrekte afgørelser på så oplyst et 
grundlag som muligt, hvorfor det kan være nødvendigt at afvente det indklagedes selskab kom-
mentarer til klagen, som i nærværende sag. Ankenævnet har tidligere fået oplyst af Metro Service, 
at de arbejder på at forbedre sagsbehandlingstiden i ankenævnssagerne. Dette henleder anke-
nævnet herved Metro Services opmærksomhed på.   
 
Reglerne om beregning af rejsens pris ved ændring af passagerkonstellationen undervejs er efter 
ankenævnets opfattelse en del af takstfastsættelsen/takstskompetencen, som for metroens ved-
kommende er omfattet af lov om jernbaner § 12. Herefter kan jernbaneselskabet inden for ram-
merne af lov om trafikselskaber og regler fastsat af transportministeren frit fastsætte takster for 
befordring af passagerer.  
 
I følge lov om trafikselskaber § 6, må priserne ikke i gennemsnit stige mere end pris- og lønudvik-
lingen. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler herom. 
 
Ankenævnet finder på den baggrund, at spørgsmål om beregning af rejsens pris i den konkrete 
sag må anses for en del af den pris- og takststruktur, som er underlagt transportministerens og 
muligvis Trafikstyrelsens tilsyn, og at klagen ikke egner sig til behandling i Ankenævnet for Bus, 
Tog og Metro. 
 
Klageren henvises derfor til at rette henvendelse til transportministeren og/eller Trafikstyrelsen 
med sin klage. 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Da klagen er afvist, tilbagebetales klagegebyret, jf. ankenævnets vedtægter § 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 
 



   

 
 


