
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer: 2014-0236 
 
Klageren:  XX 
  1425 København K     
 
 

Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S  
CVRnummer: 21 26 38 34 
 
 
 

 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for 11 klip på et 10-klips klippekort. 
  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Stefan Krehbiel 
  Asta Ostrowski (2 stemmer) 
   
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 14. juli 2014 
 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 1. august 2014 
 
Sagens omstændigheder: 
Klageren rejste den 6. juli 2014 med metroen fra Lufthavnen st. i zone 4 til Christianshavn st. i 
zone 01. En rejse, som kræver billet til 3 zoner. Han stemplede på Lufthavnen st. to gange på et 
2-zoners klippekort. Ved kontrol af klagerens rejsehjemmel efter metroen havde forladt Amagerbro 
st. viste det sig, at klageren havde stemplet 11. gang på et 10-klips klippekort. Han blev derfor kl. 
10.02 pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner. På kontrolafgiften angav stewarden 
som årsag: ”mgl zoner – klippekort”, samt noterede:”pax har klippet 11 gange på sit kort”.  
 
Klageren anmodede d. 14. juli 2014 Metro Service om annullering af kontrolafgiften og anførte til 
støtte herfor, at det var første gang, det var sket for ham, og han vidste derfor ikke, at det kunne 
lade sig gøre at klippe mere end 10 klip på et 10-klips klippekort. Ligeledes anførte han, at han ef-
ter en rejse på mere end 24 timer blot på grund af træthed ikke opdagede, at han havde klippet 
11 gange på klippekortet. Yderligere anførte han, at han selv havde gjort, hvad han kunne for at 
få kontrolleret sin rejsehjemmel, hvorfor han dermed ikke havde til hensigt at snyde.   
 



   

Metro Service fastholdt kontrolafgiften den 29. juli 2014, med henvisning til selvbetjeningsprincip-
pet, hvorefter det altid er passagerens ansvar selv at sikre sig, at stemplingen er korrekt. Desuden 
henviste de til, at ved de tilfælde, hvor et klippekort kan stemples 11 gange skyldes dette en be-
tjeningsfejl, og at dette nemt kunne være opdaget, hvis passageren havde tjekket sit klippekort. 
 
Foto af klagerens klippekort:      
 

 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at han var træt efter at have rejst i mere end 24 timer fra Somalia, via Nairobi og Amsterdam, 
hvorfor han var kommet til klippe et 11. klip på et 2 zoners 10 klips kort, 
 
at han ikke havde oplevet det før og var ikke klar over at det kunne ske, 
 
at han kun manglede 1 zone, og at han kun manglede at betale 7,50 kr, hvorfor han ikke havde til 
hensigt at snyde, 
 
at han stemplede sit kort, og han frivilligt gik hen til kontrolløren, så han kunne nå at se mit kort 
inden han stod af. Hvilket tyder på, at han ikke var interesseret i at snyde, 
 
at kontrolløren oplyste ham om, at han havde en god sag,  
 
at han ofte har haft problemer med, at klippe sit klippekort i klippeautomaterne, hvor han har an-
vendt forskellige metoder til at få det klippet alligevel, 
 



   

at han er bekendt med sin pligt til at sørge for, at der ikke bliver klippet mere end 10 klip på et 10-
klips klippekort, men at han havde en forventning om, at man ikke kan overklippe et klippekort, 
at det er ekstremt ufleksibelt af Metro Service ikke accepterer, at deres passagerer kan begå en 
fejl, og i tilfælde, hvor det er overvejende sandsynligt at intensionen ikke var at snyde, ikke blot 
vælger at se bort fra at opkræve bøden.  
 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort føl-
gende gældende: 
 
at Metroen kører – i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsregionen - efter et 
selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldig billet eller kort, 
som kan forevises på forlangende, 
 
at det altid er passagerens eget ansvar at tjekke, at stemplingen er korrekt, 
 
at når det i yderst sjældne tilfælde sker, at et klippekort kan stemples 11 gange, skyldes dette, at 
der er tale om en betjeningsfejl i forbindelse med stemplingen (kortet trækkes for hurtigt ud af 
maskinen). Hvis passageren selv tjekker klippekortet vil de kunne se, at kortet er stemplet 11 
gange, og idet kortet kun er gyldigt til 10 rejser, er der således ikke betalt for den seneste rejse. 
 

at det i tilfælde, hvor der ikke på forlangende kan forevises gyldig rejsehjemmel, må accepteres at 
skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør kr. 750,-. Denne grundregel er en forudsæt-
ning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstadsområ-
det. Ovenstående fremgår også af folderen Metroens rejseregler, som er tilgængelig på 
www.m.dk, samt af informationstavlerne som er opsat på alle stationer, 
 
at klageren i den konkrete sag, har fremvist et klippekort, hvor det ganske tydeligt fremgår, at der 
er stemplet 11 klip. Det fremgår af metroens rejseregler, at alle passagerer skal have gyldig billet 
eller kort inden påstigning, samt at der udstedes en kontrolafgift, såfremt man ikke på foranled-
ning kan fremvise gyldig billet eller kort,  
 
at det 10. og 11. klip er stemplet i zone 4. Det 10. klip er gyldigt, men det er det 11. klip ikke. 
Det fremviste gælder derfor kun som rejsehjemmel i zone 04 og 03; klager er billetteret ved Ama-
gerbro st., der ligger i zone 01, 
 
at klager er træt efter en lang rejse, ikke har nogen relevans, idet det, efter vor opfattelse, havde 
været endog meget let at se, at der var stemplet 11 klip i stedet for 10, og der dermed ikke var 
betalt for rejsen ind i zone 01.    
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ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Ifølge § 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 969 af 08. oktober 2009 om lov om jernbaner, gælder 
loven også for metroen. Af § 23 fremgår det, at transportministeren fastsætter regler om jernba-
nevirksomhedernes adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der 
ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og kort).  
 
I henhold til § 4 i bekendtgørelse nr.1132 om kontrolafgifter af 08. september 2010, fastsætter 
jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne.  
 
Fra Metroens rejseregler (forretningsbetingelser): 
 

Billetkontrol og misbrug  
Alle passagerer skal have gyldig billet eller kort inden påstigning. Billetten skal opbevares under hele rejsen, 

og indtil Metroens område forlades. Der er dog ikke krav om at personer, der har et andet ærinde på metro-
stationerne og ikke skal rejse med Metroen, skal have gyldig billet. Billetter og kort skal fremvises på forlan-

gende. Billetkontrol kan ske både under rejsen, ved udstigning og på metrostationen efter afsluttet rejse. 

Metro Stewarder kan bede om at se legitimation i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl om  
• personens alder ved billetkontrol af børnebillet  

• personen rejser på en anden passagers periodekort  
• personens identitet er korrekt  

Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort under rejsen, i forbindelse med udstigning eller på Metro-
stationens område efter at have afsluttet rejsen, udstedes en kontrolafgift. Kontrolafgiften er et girokort, 

som kan betales via bank/netbank eller på posthus.  

Kontrolafgiften er samtidig billet til videre rejse til den metrostation, passageren oplyser som bestemmelses-
stationen. Se særlige regler for cykler under afsnittet Cykler. Kontrolafgiften er pr. januar 2013 på 750 kr. 

for voksne, 375 kr. for børn, 375 kr. for hunde og 100 kr. for cykler.  
For rejsende, der har checket ind ved rejsens start; men ikke foretaget check ind ved skift til metroen, ud-

stedes kontrolafgift på 50 kr.  

Gældende priser og gebyrer kan ses på m.dk  
Metroens Stewarder skal altid på forlangende fremvise ID; men er ikke forpligtet til at oplyse navn.  

 
 
Den konkrete sag:  
 
Ifølge Metroens rejseregler bærer klageren som udgangspunkt ansvaret for korrekt billettering.  
 
Ved køb af et 10-klips klippekort betaler man på forhånd for 10 rejser. Ved at klippe 11 gange på 
et sådant kort har man derfor ikke betalt for det 11. klip, som derfor ikke kan indgå i beregningen 
af, hvor mange zoner, man har stemplet til.  
 
Ved kontrol i metroen den 6. juli 2014 kunne klageren således ikke forevise gyldig rejsehjemmel, 
da han kun gyldigt havde klippet én gang på et 2-zoners klippekort og dermed ikke havde de nød-
vendige 3 zoner, som rejsen fra Lufthavnen st. til Christianshavn st. krævede.  
 
Kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette. 
 
Det af klageren anførte om, at han ved en fejl stemplede 11. gang på et 10-klips klippekort, kan 
ikke føre til andet resultat. 
 



   

Det bemærkes, at pligten til at betale kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren bevidst har 
forsøgt at unddrage sig fuld betaling for billetten.  
 
Da dette er et område med oplagt mulighed for omgåelse af reglerne om at betale fuld pris for 
gyldig rejsehjemmel, finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændighe-
der, at klageren skal fritages for kontrolafgiften. 
 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling 
af kontrolafgiften på 750 kr. Beløbet skal klageren betale inden 30 dage jf. ankenævnets vedtæg-
ters § 15. 
 
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. 
 
 
 
 
På ankenævnets vegne, den 14. januar 2015 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


