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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2015-0268 
  
Klageren:  XX på vegne af YY 
  2450 Kbh. SV 
 
Indklagede: DSB 
  
CVRnummer: 25 05 00 53 
 
Klagen vedrører: Krav på i alt 2.192,38 kr. for betaling af Ungdomskort, og 2 rykkere á 

50 kr. samt renter, gebyrer og inkassoomkostninger.  
 
Parternes krav: Klageren ønsker ikke at betale beløbet.  

Indklagede fastholder det fulde krav.  
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 

Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 

Alice Stærdahl Andersen (2 stemmer) 
   
 
 

 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på et møde den 19. april 2016 truffet følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
DSB er berettiget til at opretholde kravet om klagerens søns betaling på i alt 2.192,38 kr.  
 
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: 
 
Klagerens søn var godkendt til at modtage Ungdomskort og bestilte ifølge hjemmesiden 
www.mitungdomskort.dk et Ungdomskort den 3. marts 2015 til perioden 16. marts til 30. juni 
2015 til en pris på 1.242,00 kr.  
 
Da DSB, som administrerer ungdomskortordningen, den 6. marts 2015 ved afsendelsen af Ung-
domskortet forsøgte at hæve beløbet på det oplyste betalingskort, kunne betalingen ikke gennem-
føres. I stedet sendte DSB den 9. marts 2015 en faktura til sønnen med posten. 
 
Ifølge klageren havde sønnen dog et periodekort gyldigt i perioden 16. marts til 30. juni 2015, 
fordi han i april 2015 var ophørt sin uddannelse. Periodekortet er ikke fremlagt i sagen. Derimod er 
der fremlagt et periodekort gyldigt fra 11. september – 7. december 2015 samt et ungdomskort 
gyldigt fra 9. september – 7. december 2015. 
 
Da fakturaen på 1.242 kr. ikke blev betalt, sendte DSB hhv. den 1. og 24. april 2015 en rykkerskri-
velse til sønnens adresse med et rykkergebyr på 50 kr.  
 
I sidste brev blev det anført, at sønnens konto ville blive lukket for yderligere køb hos DSB, indtil 
beløbet var betalt, samt at manglende betaling ville føre til overdragelse af sagen til inkasso, og at 
han kunne risikere at blive registreret i RKI som dårlig betaler. 
 
Den 26. maj 2015 overdrog DSB sagen til inkassoinddrivelse. Det fremgår af oversigt fra inkasso-
firmaet, at der den 16. juni 2015 påløb 600 kr. i inkassoomkostninger, hvorefter kravet med øvrige 
omkostninger og renter pr. 17. september 2015 androg 2.192,38 kr. Beløbet indbetalte klageren 
den 17. september 2015.  
 
Klageren anmodede den 30. september 2015 DSB om at annullere deres krav og anførte til støtte 
herfor følgende: 
 

”Jeg er forundret over at min søn har været overført til Ribers pga. en restance fra 
foråret. Jeg vidste ganske enkelt ikke jeg skyldte jer penge.  
Sønnik påbegyndte sin ungdomsuddannelse i sommeren 2014 og søgte i den forbin-
delse ungdomskort til rejse mellem min bopæl og uddannelse. Han valgte at afbryde 
sit uddannelsesforløb i april 2014 [rettelig 2015] og hans SU ophørte automatisk, og 
jeg havde forstået på ungdomskorts hjemmeside at han ikke kunne forsætte med at 
søge ungdomskort som studerende. Så han overgik til at købe månedskort. Da han 
blev optaget på en anden uddannelse søgte jeg via hjemmesiden et nyt ungdomskort 
hvilket blev godkendt. Jeg afventer i god tro hans rejsekort, som er godkendt via 
hjemmesiden. Mit ungdomskort dukker dog ikke op og min søn kontakter DSB og får 
at vide at hans sag er overført til Ribers? Jeg bliver uforstående da jeg ikke er op-
mærksom på at jeg skylder penge idet ungdomskortet har godkendt købet uden 
meddelelser om at jeg er i restance, og jeg eller min søn har modtaget breve på vo-
res postadresser eller via E-mail? 
Da min søn har brug for et rejsehjemmel til at komme til og fra bopæl og skole væl-
ger jeg at indbetale ”mine skyldner” til inkasso, trods jeg ikke forstår forløbet og 
sammenhængen. På hovedbanegården bliver jeg oplyst om at min søn kan få et i 
midlertidigt kort på 14. dage hvilket koster mig  kr. 1.022 via VISA dankort, og dagen 
efter trækkes der også kr. 1.045 på kontoen som I har fået opgivet i forbindelse med 
bestillingen af ungdomskortet. 

http://www.mitungdomskort.dk/
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Så pludselige har jeg et ungdomskort som sige og skrive kommer til at koste 1.022 + 
1.045 + 2172 (til inkasso) i alt koster det os kr. 4239,00 at benytte ungdomskortet. 
Om muligt vil jeg forhører mig om jeg kan få tilsendt de opkrævninger som har være 
i forbindelse med sagen.  
Håber at vi kan finde en løsning som gør at vi kan forstå forløbet og sammenhængen 
i det forløb der han været omkring betaling/ikke betaling af ungdomskortet.” 

 
Den 14. oktober 2015 fastholdt DSB kravet med fradrag af beløbet for det ungdomskort, som var 
dobbeltudstedt, og redegjorde for hele sagsforløbet; herunder at det ikke var klageren, men hen-
des søn, som havde skyldt DSB penge, da det var ham, som var registreret som kunde i deres 
system, og at de ikke havde modtaget nogen af brevene retur, som var sendt til sønnens adresse, 
at der manuelt var udstedt et ungdomskort til sønnen med gyldighed fra den 11. september 2015, 
da han ikke var blevet kreditgodkendt, men at der derudover var sket en maskinel udsendelse af 
ungdomskort med samme gyldighed, hvorfor beløbet for det ene kort var indsat på sønnens Nem-
konto den 7. oktober 2015.  
 
Den 28. oktober 2015 anførte klagerne til DSB, at hun ikke kunne forstå, hvad der var sket, da 
sønnen ikke havde anvendt Ungdomskort i den periode, som DSB opkrævede penge for, fordi søn-
nen var stoppet på sin ungdomsuddannelse forinden. Yderligere anførte hun, at hun ikke kunne 
forstå, hvilket kontonummer de havde forsøgt at trække pengene fra. 
 
Den 4. november 2015 svarede DSB, at de ikke kunne se, hvilket betalingskort sønnen havde op-
lyst, da disse informationer af sikkerhedsmæssige årsager ligger skjult hos DIBS. Yderligere oply-
ste de, at betalingskortet var blevet erstattet af et andet kort den 27. august 2015. Da de havde 
modtaget betalingen for deres krav, anså de herefter sagen for afsluttet.   
 
Samme dag anførte klageren, at hun ikke kunne se, at fakturaen og rykkerne var blevet modtaget.    
 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
På baggrund af den af DSB fremlagte dokumentation for de udførte ekspeditioner, finder anke-
nævnet det godtgjort, at der den 3. marts 2015 blev bestilt et ungdomskort til klagerens søn gæl-
dende i perioden 16. marts til 30. juni 2015.  
 
Ankenævnet lægger til grund, at der ved bestillingen blev indtastet det betalingskortnummer, som 
tidligere var anvendt ved bestilling af ungdomskort til klagerens søn.   
 
Ankenævnet lægger videre til grund, som oplyst af klageren, at sønnen ophørte på sin daværende 
uddannelse i april 2015, hvorfor han stadig var studieaktiv, da han den 3. marts 2015 bestilte et 
Ungdomskort gældende fra 16. marts 2015. 
 
Ankenævnet har anmodet DSB om at indsende oplysninger/dokumentation for, hvorledes udsen-
delse af Ungdomskort foregår, herunder hvorledes det fremgår efterfølgende i systemet, at kortet 
er udsendt. DSB har fremsendt følgende:  
 
”Herunder er for den konkret sag vist DSB’s registreringer vedrørende Ungdomskortet, hvoraf det fremgår, 
at Ungdomskortet er afsendt til kunden fra kortproducenten DZ Card den 6. marts 2015. 
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01 = Bestilling modtaget 
08 = Godkendelse af bestillingen 
09 = DSB sender Ungdomskortet til produktion hos DZ Card 
17 = Kortet er sendt til kunden 
27 = Kortet er sendt, faktura er betalt eller betaling skal trækkes via DIBS” 
 

Ungdomskortet, fakturaen for kortet samt de to rykkerbreve er efter det af DSB oplyste sendt til 
samme adresse, som klageren anfører til ankenævnet er sønnens nuværende adresse, med Post-
Danmark som A-post, og disse er ikke modtaget retur.  
 
Inkassobrevet med oplysning om registrering i RKI er ifølge klageren modtaget af hendes søn.  
 
Henset hertil sammenholdt med den tidligere udtalelse fra Folketingets Ombudsmand finder anke-
nævnet, at det kan lægges til grund, at forsendelserne fra DSB efter al sandsynlighed er kommet 
frem til klagerens søns adresse, men at han ikke reagerede på disse.  
 
Da klagerens søn har modtaget et ungdomskort, men ikke har betalt sit udestående med DSB in-
den udløbet af betalingsfristen, var DSB i medfør af lov om renter ved forsinket betaling § 9 b be-
rettiget til at sende klageren 2 rykkerbreve med et rykkergebyr på 50 kr. Da klagerens søn fortsat 
ikke reagerede, var DSB berettiget til den 26. maj 2015 at sende sagen til videre inkassoinddrivel-
se.  
 
På den baggrund finder ankenævnet, at DSB ikke skal frafalde deres krav på 1.242 kr. for betaling 
af Ungdomskortet samt de 2 rykkergebyrer á 50 kr.  
 
For så vidt angår renter og inkassoomkostninger opkrævet af inkassofirmaet, ligger det uden for 
ankenævnets kompetence at afgøre om disse er pålagt retmæssigt, idet Advokatnævnet er rette 
klageinstans. 
 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
Det følger af bekendtgørelse om lov om renter ved forsinket betaling § 9 b, at for rykkerskrivelser 
vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er frem-
sendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 3, 
for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne, såfremt dette er 
sket med rimelig grund (inkassogebyr). 
 
Folketingets Ombudsmand har udtalt følgende den 27. maj 2010 i en sag om, hvorvidt en afgørel-
se fra en offentlig myndighed kunne anses for at være kommet frem til borgeren den følgende 
dag:  



         
 

5 
 

 
”I sager uden for retsplejen er kravene til beviserne for at et brev fra en myndighed 
må anses for at være kommet frem dagen efter afsendelsen, ifølge praksis noget 
mere lempelige. Myndigheden kan løfte bevisbyrden ved for eksempel at: − redegøre 
for myndighedens rutiner for postafsendelse, − fremlægge kopi af det afsendte brev, 
− fremlægge journalnotat eller postliste hvor det fremgår hvornår brevet er afsendt,  
− undersøge om og i givet fald hvornår eventuelle andre parter eller myndigheder 
har modtaget deres version af brevet, − redegøre for at brevet til borgeren ikke er 
returneret til myndigheden, og/eller − undersøge om er i perioden omkring afsendel-
sen har været uregelmæssigheder i postbesørgelsen i det pågældende område. Jeg 
henviser til Ugeskrift for Retsvæsen 2000, s. 1771 H, Ugeskrift for Retsvæsen 2005, 
s. 1256 H, og Ugeskrift for Retsvæsen 2007, s. 2791 H, og Folketingets Ombuds-
mands beretning for 2004, s. 425 ff*… Ved min vurdering har jeg lagt stor vægt på 
at domstolene, herunder Højesteret, de seneste 10 år flere gange har haft lejlighed 
til at tage stilling til hvilke krav der stilles til beviset for at offentlige myndigheders 
breve er kommet frem til adressaten. I ingen af de sager der har været forelagt 
domstolene, har domstolene tilsidesat det systembevis som myndighederne har ført 
for at brevet anses for at være kommet (rettidigt) frem. Ingen af de sager som har 
været forelagt domstolene i den seneste 10-årige periode, har vedrørt sager hvor 
klagefristen kun har været overskredet med én dag. Den generelle beskrivelse af 
retstilstanden er imidlertid, som jeg har anført ovenfor, at breve som er sendt med A-
post, normalt anses for at være kommet frem dagen efter at de er afsendt.” 

 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører blandt andet at: hverken hun eller sønnen kan gennemskue, hvad der sket, 
fordi sønnen ikke har været tilmeldt Ungdomskortet, men derimod har kørt på periodekort i perio-
den 16. marts til 30. juni 2015, da han ophørte sin uddannelse i april 2015. Hverken hun eller søn-
nen har modtaget de regninger og rykkerskrivelser som DSB hævder at have sendt. Det er sikkert, 
at sønnen ville have afleveret opkrævningen til hende, da de havde aftalt, at hun skulle betale for 
månedskort for ham, indtil han havde fundet en ny uddannelse. 
 
Hun bliver først opmærksom på, at der er problemer med betalingen af Ungdomskortet, da hun og 
sønnen igen køber et Ungdomskort, efter at han var startet på en ny uddannelse. 
 
Indklagede anfører at: klagerens søn ved bestilling af kortet var godkendt til at kunne købe 
Ungdomskort. Klagerens søn den 3. marts 2015 har bestilt et Ungdomskort på selvbetjeningspor-
talen www.mitungdomskort.dk til perioden 16. marts – 30. juni 2015. Ved bestillingen vælger kun-
den, om betaling af Ungdomskort skal ske ved, at DSB automatisk trækker beløbet på det beta-
lingskort, som kunden oplyser, eller om kunden ønsker at betale via en betalingsopkrævning. Der 
blev ved bestilling af Ungdomskort til klagerens søn valgt en automatisk betaling samt oplyst kort-
information om det betalingskort, betalingen skulle trækkes fra. DSB har ingen informationer om, 
hvilken bankkonto betalingen bliver trukket fra. DSB er kun i besiddelse af informationer om det 
betalingskort, som bliver tilknyttet betalingsaftalen.  
 
Ungdomskortet blev afsendt til klagerens søn den 6. marts til adressen xx 2450 København SV. 
Betaling for kortet trækkes, når det er blevet sendt til kunden. Det var dog ikke muligt at gennem-
føre betalingen på det betalingskort, som klagerens søn havde oplyst til dem. De er ikke vidende 
om, hvad der var årsag til, at betalingen ikke kunne gennemføres. De har erfaret, at problemer 
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med gennemførsel af betalingen kan skyldes, at betalingskortet ikke længere er aktivt, eller at det 
beløb, der opkræves, er højere end saldoen på kundens bankkonto. 
 
Da betalingen blev afvist, fremsendte de en faktura til klagerens søn. Fakturaen blev den 9. marts 
2015 sendt til adressen xx 2450 København SV.  
 
Da betalingen for Ungdomskortet udeblev, blev der hhv. den 1. april og den 24. april sendt en 
betalingspåmindelse til samme adresse. På grund af fortsat manglende betaling for Ungdomskortet 
overdrog de den 26. maj fordringen til inddrivelse hos inkasso. 
 
Der er den 16. september 2015 indbetalt 2192,38 kroner til inkasso. Klageren har oplyst, at hen-
des søn har købt månedskort i perioden 16. marts. – 30. juni 2015. DSB har desværre ingen in-
formationer om eller dokumentation for, hvad der måtte være købt af klagerens søn i denne peri-
ode.  
 
DSB har kun begrænset adgang til informationerne, som er indtastet i systemet. Blandt andet har 
DSB ikke fuld adgang til oplysninger om de indtastede betalingskort oplysninger, da online betalin-
gen af hensyn til datasikkerhed bliver administreret af DIBS. 
 
Klageres søn er godkendt til at købe Ungdomskort til unge, der er i gang med en ungdomsuddan-
nelse. Ud fra de informationer, DSB har adgang til, har den aktuelle godkendelse været gældende 
fra den 31. oktober 2015. 
 
Herunder er et overblik over de Ungdomskort, klagers søn har bestilt og købt samt fremtidige be-
stillinger frem til 31. august 2016. 
 
Som det fremgår, er der foretaget en bestilling af Ungdomskort til perioden 16. marts – 30. juni 
2015. 
 
Det fremgår også af denne dokumentation, at klagerens søn har valgt, at betalingen af de bestilte 
Ungdomskort skal trækkes på et Visa Dankort. I systemet har de alene adgang til information om, 
at det benyttede betalingskort udløber i måned 6 i 2016.  
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Herunder er listet en status over mail beskeder sendt fra systemet til klagerens søn. Systemet 
sender automatisk en mail, når kunden har foretaget en bestilling eller har foretaget ændringer til 
sine bestillinger. Der sendes også en besked, når der er ændringer til kundens godkendelse til 
Ungdomskort. Det kan eksempelvis være, når der sker ændringer i kundens uddannelsesmæssige 
situation så som skoleskift, afslutning eller afbrydelse af uddannelse. 
 

 
 



         
 

8 
 

DSB forsøgte den 6. marts 2015 at trække betaling for Ungdomskortet til perioden 16. marts – 30. 
juni 2015 på det Visa Dankort, der var indlagt på klagerens søns profil. 
Som det fremgår af dokumentationen herunder, er de sidste 4 cifre på Visa Dankortet9464. 
 
Betalingen for klagers søns Ungdomskort til perioden 10. december 2015 – 8. marts 2016 er blevet  
 

 
 
” 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
Sekretariatet har forespurgt klageren om det var en slåfejl, da hun opgav, at sønnen ophørte sin 
uddannelse i 2014, og om det i stedet var i 2015 han ophørte denne. Dette har klageren bekræf-
tet. 
 

Indklagede har på sekretariatets opfordring fremlagt følgende inkassoopgørelse over kravet: 
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På ankenævnets vegne  

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 


