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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer: 2015-0297 
  
Klageren:  XX 
  2625 Vallensbæk 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S 
CVRnummer: 21 26 38 34  
  
 
Klagen vedrører: 2 rykkergebyrer af 100 kr., i alt 200 kr. for manglende betaling af cykel-

kontrolafgift på 100 kr. 
 
Parternes krav: Klageren ønsker ikke at betale rykkergebyrerne.  

Indklagede fastholder kravet.   
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 

Bjarne Lindberg Bak  
  Alice Stærdahl Andersen 
 

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

 
 

AFGØRELSE: 
 
Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling 
af kontrolafgiften på 100 kr. samt ét rykkergebyr på 100 kr., i alt 200 kr.  
 
Klageren skal betale beløbet til Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S, 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 rejste den 11. september 2015 med metroen, hvor han medbragte sin cykel.  
 
I metroen er det på hverdage i tidsrummet kl. 07:00 - 09:00 og kl. 15:30-17:30 ikke tilladt at 
medbringe cykler i metroen i den såkaldte spærretid. 
 
Der blev ifølge den elektroniske kontrolafgift, som udarbejdes på stewardens PDA (håndholdte 
computer), klokken 16.06 udstedt en kontrolafgift til klageren på 100 kr. for at rejse med cykel i 
spærretiden.   
 
På den elektroniske kontrolafgift har stewarden anført: <StationFrom>Christianshavn</StationFrom> 

  <StationTo>Christianshavn</StationTo>, samt noteret 11-09-2015 16:10: ”Ikke intet forvist. Cykel spær-
retid” 
 
Klageren modtog i forbindelse med kontrollen et girokort, hvorpå beløbet på de 100 kr. ikke var 
anført. Han betalte derfor ikke kontrolafgiften eller fremsatte indsigelser imod denne, hvorfor Me-
tro Service den 5. oktober 2015 sendte ham en betalingspåmindelse med et rykkergebyr på 100 
kr. Girokortet lød på i alt 200 kr. 
 
Klageren indbetalte herefter den 13. oktober 2015 100 kr. til Metro Service og skrev til dem den 
16. oktober 2015:  
 

”Jeg har indbetalt beløbet, men ikke et ekstra gebyr, da dette ikke er fair. Jeg fik ud-
leveret et tomt girokort af jeres kontrollant.” 

 
Metro Service bad den 19. oktober 2015 klageren fremsende et billede af den blanke kontrolafgift. 
 
Klageren oplyste til Metro Service den 20. oktober 2015, at han havde smidt girokortet ud, da det 
var tomt. Yderligere anførte han, at Metro Service måtte have en kopi af kontrolafgiften, da han 
mente, at stewarden skrev på gennemslagspapir. 
 
Den 21. oktober 2015 fastholdt Metro Service kontrolafgiften samt rykkergebyret og anførte til 
støtte herfor følgende:  
 

”Af Metroens rejseregler samt informationerne på bagsiden af kontrolafgiften fremgår 
det, at en kontrolafgift skal være anket eller betalt senest 14 dage efter udstedelsen, 
hvorefter vores normale rykkerprocedure vil begynde. Vi vurderer derfor, at du har 
haft mulighed for at kontakte os inden denne 14-dages frist var overskredet, såfremt 
du havde spørgsmål til girokortet.  
 
Din kontrolafgift blev udstedt den 11. september 2015. Den 5. oktober sendte vi dig 
en betalingspåmindelse med et pålagt rykkergebyr. Den 12. oktober modtog vi en 
indbetaling på 100 kr. fra dig. 
 
Idet du ikke kan fremvise en kopi af kontrolafgiften, som i vores system står registre-
ret til 100 kr. på baggrund af medbringen af cykel i spærretiden, men i stedet har 
valgt at smide denne ud, ser vi ikke noget grundlag til at fjerne rykkerskrivelsen.” 

 



         
 

3 
 

Metro Service fremsendte den 25. november 2015, endnu en rykkerskrivelse med endnu et ryk-
kergebyr på 100 kr.  
 
Klageren krævede den 28. november 2015 at få oplyst en e-mailadresse, som han kunne henven-
de sig på og anmodede samtidigt om at få tilsendt en kopi af den oprindelige kontrolafgift. Hvis 
ikke han modtog dette, forventede han i stedet at få en kreditnota på 200 kr. 
 
Klageren kontaktede samme dag Metro Service igen og anførte:  

 
”Nu står verdenen da ikke længere. Nu har i givet mig endnu et gebyr for ikke betalt 
gebyr. Nu må i stoppe.  
 
Jeg får udstedt en betalingsafgift for at køre med cykel i spærretid. Dette opponerer 
jeg ikke imod. Jeg får udleveret et tomt girokort. Jeg gør ikke yderligere. Jeg får så 
pludseligt tilsendt en rykker hvor der er lagt 100 kr. i afgift. Dette opponerer jeg 
imod. Jeg indbetaler straks 100 kr., hvilket jeg mener er retfærdigt. At jeg ikke kan 
vælge om det er gebyret eller betalingsafgiften jeg betaler, er ikke mit problem.  
 
Jeg har længe smidt det tomme girokort ud. Men i har vel en kopi af det girokort i 
har givet mig. Jeg har opponerer mod at i ikke ejer en e-mailadresse, hvilket er fuld-
stændigt forkasteligt, da det kun gør det sværere for os kunder at klage til jer. 
 
Jeg har før fået af vide at jeg har klaget rettidigt, men det er sku svært at klage over 
gebyret, før jeg har fået det. Det kan ikke være min pligt at skrive til jer fordi mit gi-
rokort ikke er udfyldt.” 
    

Metro Service fastholdt atter kontrolafgiften samt de to rykkergebyrer den 2. december 2015 og 
anførte, at yderligere henvendelser ikke ville blive besvaret. 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Klageren har som sådan ikke klaget over cykelkontrolafgiften på 100 kr. for at medbringe sin cykel 
i spærretiden, idet han erkender dette. 
 
Imidlertid gør han gældende, at han ikke inden udløbet af betalingsfristen kunne betale noget be-
løb, eftersom han ikke kendte kontrolafgiftens størrelse, idet girokortet, som han fik udleveret ved 
kontrollen, var blankt. Han gør videre gældende, at Metro Service derfor ikke er berettiget til at 
opkræve det første rykkergebyr på 100 kr., og at hans efterfølgende indbetaling på 100 kr. må 
henføres til kontrolafgiften, som derved er betalt.  
 
Til dette bemærker ankenævnet, at klageren vidste, at han var blevet pålagt en kontrolafgift den 
11. september 2015 for at medbringe sin cykel i metroen i spærretiden. Kontrolafgiften anses for 
berettiget jf. rejsereglerne, og klageren var herefter et beløb skyldig til Metro Service. 
 
Hvis klageren på grund af, at feltet til betaling var blankt, var i tvivl om kontrolafgiftens størrelse, 
burde han have kontaktet Metro Service i stedet for at smide kontrolafgiften ud.  
 
Dette ændres ikke, selv om beløbsfeltet på kontrolafgiften måtte være blankt, jf. princippet i 
Gældsbrevsloven § 3, stk. 1.  
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Eftersom klageren ikke betalte kontrolafgiften på de 100 kr. inden betalingsfristen på 14 dage fra 
udstedelsen den 11. september 2015, var Metro Service i medfør af lov om renter ved forsinket 
betaling § 9 b, berettiget til at sende ham en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kr. den 5. 
oktober 2015.  
 
Det er ankenævnets opfattelse, at Metro Service derudover var berettiget til at henføre det beløb 
på 100 kr., som klageren efterfølgende indbetalte, til dækning af rykkergebyret på 100 kr., jf. de 
fælles rejseregler for Hovedstadsområdet samt lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 4, 
stk. 2, sidste pkt. eller en analogi af denne. 
 
Da kontrolafgiften således fortsat henstod ubetalt, var Metro Service i medfør af lov om renter ved 
forsinket betaling § 9 b, berettiget til at sende klageren endnu en rykkerskrivelse med et rykkerge-
byr på 100 kr. den 25. november 2015.  
 
Klageren er derfor fortsat Metro Service skyldig et beløb på 200 kr.  
 
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 yderligere at enhver indbetaling på kontrolafgiften først 
anvendes til dækning af eventuelle påløbne, ikke-betalte renter og gebyrer og dernæst til afdrag 
på selve hovedstolen. 
 
Cykler må ikke medbringes i metroen på hverdage mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 15.30 
og 17.30. Passagerer, som ikke overholder dette skal betale en kontrolafgift på 100 kr.  

Det følger af inddrivelseslovens § 4, stk. 2, sidste pkt., at krav på rente dækkes forud for hovekra-
vet ved indbetaling af beløb til delvis dækning.  

Gældsbrevsloven § 3:” Er der ikke truffet aftale om betalingsstedet, skal betaling erlægges på for-
dringshaverens bopæl, eller, hvis han driver forretning, på forretningsstedet. Hvis fordringshaveren 
flytter til et andet land, eller fordringen erhverves af en person i et andet land, skal betaling er-
lægges på det tidligere betalingssted.” 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører at: han den 11. september 2015 medbragte en cykel i metroen i spærretiden, 
hvilket han blev pålagt en kontrolafgift for. Men denne kontrolafgift var ikke udfyldt i beløbsfeltet. 
Han har derfor ikke gjort yderligere, da han ikke kendte det beløb, som han skulle betale. 
 
Da han modtog en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kr., betalte han de 100 kr. for kon-
trolafgiften og klagede til Metro Service over rykkergebyret. Da Metro Service ikke ville fremsende 
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en kopi af kontrolafgiften, er det svært for ham at bevise, at beløbsfeltet ikke var udfyldt. Samtidig 
er det svært for ham at tro på Metro Services påstand om, at kontrolafgiften var udfyldt uden at 
se bevis på det.   
 
Han har overholdt alle tidsfrister, da han ikke har kunnet klage over gebyrerne, inden han modtog 
dem. Han har hele tiden blot bedt om et billede af den korrekt udfyldte kontrolafgift, som Metro 
Service påstår er lavet. 
 
Indklagede anfører at:  klageren blev billetteret den 11. september 2015 kl 16.06, hvor klage-
ren havde medbragt sin cykel i metroen i spærretiden, hvorfor han modtog en kontrolafgift på 100 
kr. En kontrolafgift skal for at være indbetalt rettidigt, være indbetalt senest 14 dage efter udste-
delsen, ligesom en reklamation skal være indgivet inden 14 dage. Dette fremgår af kontrolafgif-
tens for- og bagside. 
 
Da klageren hverken betalte eller reklamerede inden for fristen fra kontrolafgiftens udstedelse den 
11. september 2015, fremsendte de efter gældende regler en rykkerskrivelse den 16. oktober 
2015. Først 21 dage efter udstedelsen, sætter klageren sig i forbindelse med Metro Service. 
 
Kontrolafgiften bliver ikke udskrevet på gennemslagspapir, men bliver registreret elektronisk via 
stregkoden på kontrolafgiften. De har kontaktet stewarden, som ikke erindre episoden, men han 
har oplyst, at han altid er meget omhyggelig med at udfylde felterne, når han udskriver en kon-
trolafgift.  
 
Uanset om stewarden eventuelt har glemt at udfylde beløbsfeltet, var klageren ikke i tvivl om, at 
han modtog en kontrolafgift. Oplysningerne vedrørende betalings- og ankefrist, samt kontaktop-
lysninger til Metro Service fremgik af kontrolafgiften, hvorfor klageren såfremt han var i tvivl om 
beløbet, kunne have kontaktet Metro Service og få oplyst det skyldige beløb. 
 
De er opmærksomme på, at klageren har indbetalt 100 kr. den 13. oktober 2015. Det fremgår af 
de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet at: ” Enhver indbetaling på kontrolafgiften anvendes 
først til dækning af eventuelle påløbne, ikkebetalte renter og gebyrer og dernæst til afdrag på sel-
ve hovedstolen.” 
 
De betragter dermed betalingen af de 100 kr. som betaling for det første rykkergebyr. Den samle-
de gæld udgør derfor en kontrolafgift på 100 kr. samt et rykkergebyr på 100 kr. i alt 200 kr. 

 
 

-oOo- 
På ankenævnets vegne  
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 


