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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2016-0070 
  
Klageren:  XX 
  6760 Ribe 
 
Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/DSB 
  
 
Klagen vedrører: Beregningen af prisen på klagerens rejse.  
 
Parternes krav:  Klageren ønsker prisen beregnet efter rejseafstand i luftlinje. 
   
 
 
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: 
 
Klagen afvises, da den falder uden for ankenævnets kompetence, jf. vedtægterne § 5, stk. 3, nr. 
3).  
 
Klageren henvises til at rette henvendelse til Transport- og Bygningsministeriet/Trafik- og Bygge-
styrelsen med sin klage over beregningen af billetprisen.  
 
Da klagen er afvist, tilbagebetales klagegebyret, jf. ankenævnets vedtægter § 24, stk. 2.  
 
 

- oOo - 
 
 
SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: 
 
Klageren har oplyst, at han siden indførelse af Rejsekort dagligt har pendlet mellem sit hjem i Ribe 
og arbejdsplads i Kolding. Han rejser sammen med en kollega, som også rejser til Kolding dagligt – 
men fra Bramming. Bramming er en mellemstation på klagerens rejse til og fra Kolding. Siden ind-
førelse af Rejsekort har prisen for deres rejse været ens. I kilometer (fugleflugt og bil) er det næ-
sten den samme afstand. 
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Fra 2016 steg klagerens rejse med yderligere 5% , hvilket indebar en samlet stigning på 10% fra 
2015, mens hans kollegas rejses pris faldt. 
  
Klageren rettede derfor henvendelse til Rejsekort Kundecenter, som svarede følgende: 
 

 
Hertil anførte klageren:  

 
 

Hertil svarede Rejsekort Kundecenter: 

 
 

Rejsekort Kundecenter v/DSB har svaret følgende: 
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ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Klagen falder uden for ankenævnets kompetence, jf. vedtægterne § 5, stk. 3, nr. 3), fordi takst- 
og zonefastsættelsen/billetpriser må anses for omfattet af § 6a i lov om trafikselskaber. Ifølge § 
6a, stk. 6, må taksterne, som trafikselskabet fastsætter eller indgår aftaler med jernbanevirksom-
hederne om, i gennemsnit ikke stige mere end pris- og lønudviklingen. Transportministeren kan 
fastsætte nærmere regler herom.  
 
Klagen afvises derfor fra ankenævnet. 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
Fra lovbekendtgørelse nr 323 af 20/03/2015 (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 trafikselska-
bets område. 

Stk. 3. Hovedstadsområdet, jf. § 4, stk. 2, udgør ét selvstændigt takstområde i trafikselskabet på Sjælland. 

Stk. 4. Trafikselskabet og jernbanevirksomhederne foretager over en periode en gradvis tilpasning af taksterne 

til de aftalte takstområder efter stk. 1. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om periodens varighed, 

og hvornår de aftalte takstområder skal anvendes ved takstfastsættelsen. 

§ 6 a. Trafikselskabet skal indgå aftale med jernbanevirksomhederne, jf. § 6, stk. 1, der sikrer, at passagererne 

kan foretage en rejse, som foregår med både bus og tog, på én rejsehjemmel. Aftalen skal ligeledes sikre, at der 

inden for trafikselskabets område er mulighed for at anvende samme rejsehjemmel, uafhængigt af om passageren 
benytter bus eller tog, jf. dog stk. 5. 

Stk. 2. Trafikselskabet har pligt til at tage initiativ med henblik på indgåelse af de i stk. 1 nævnte aftaler om 

fastsættelse af takster for rejser inden for de takstområder, der er fastlagt efter § 6, stk. 1. Jernbanevirksomhe-

derne har pligt til at tage initiativ med henblik på indgåelse af de i stk. 1 nævnte aftaler om fastsættelse af takster 
for rejser, der overskrider de takstområder, der er fastsat efter § 6, stk. 1. 

Stk. 3. Trafikselskabet og jernbanevirksomhederne skal samarbejde med henblik på at nå til enighed om en af-

tale om fastsættelse af taksterne. Hvis der ikke kan opnås enighed om taksterne, fastsætter trafikselskabet tak-

sterne for rejser inden for de takstområder, der er fastlagt efter § 6, stk. 1, og jernbanevirksomhederne fastsætter 
taksterne for rejser, der overskrider takstområderne. 

Stk. 4. Trafikselskabet fastsætter takster for rejser, der udføres for trafikselskabet, og som ikke er omfattet af 

stk. 1. 
Stk. 5. Trafikselskabet på Sjælland, Metroselskabet I/S og de jernbanevirksomheder, der udfører trafik som of-

fentlig service på kontrakt med staten i hovedstadsområdet, skal sikre, at der er én fælles rejsehjemmeltype for 

rejser med bus, metro og tog inden for hovedstadsområdet. I tilfælde af uenighed mellem parterne om takstfast-
sættelsen af denne rejsehjemmeltype kan transportministeren regulere taksten med den forventede pris- og løn-

udvikling for det kommende år. 
Stk. 6. Taksterne, som trafikselskabet fastsætter eller indgår aftaler med jernbanevirksomhederne om, må i 

gennemsnit ikke stige mere end pris- og lønudviklingen. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler her-
om. 

Stk. 7. I det omfang kontrakter om udførelse af offentlig servicetrafik med jernbane indeholder bestemmelser, 

hvorefter indtægterne skal tilfalde staten, udøver transportministeren de kompetencer, der er tillagt jernbanevirk-

somhederne efter stk. 1-3, 5 og 6. 

§ 6 b. Trafikselskabet skal arbejde for, at takstsystemerne for den offentlige servicetrafik bliver ensartede og 

overskuelige for passagererne. 
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Stk. 2. Trafikselskabet skal tilstræbe, at taksterne er de samme i samtlige takstområder inden for trafikselska-

bet. 
Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om et sammenhængende takstsystem på tværs af 

takstområderne. 

 

Fra ankenævnets vedtægter:  

 

”Afvisning af klagesager § 5.  

 

Ankenævnet skal afvise klager, der hører under, er under behandling ved eller har været behand-

let af et andet privat ankenævn, et lovbestemt alternativt tvistløsningsorgan, eller et udenlandsk 

tvistløsningsorgan, som er anmeldt til Europa-Kommissionen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

eller en domstol.  

 

Stk. 2. Ankenævnet kan afvise at behandle en klage over en erhvervsdrivende, der er etableret i 

såvel Danmark som i et eller flere andre lande, hvis sagen har en større tilknytning til et andet land.  

 

Stk. 3. Ankenævnet kan afvise at behandle en klage, hvis 1) forbrugeren ikke forinden har rettet 

henvendelse til trafikselskabet og forgæves har søgt at få en tilfredsstillende ordning med trafiksel-

skabet. 2) klagen er useriøs eller unødig, 3) klagen ikke skønnes egnet til behandling ved ankenæv-

net eller 4) behandlingen af klagen i alvorlig grad vil hindre ankenævnet i at fungere effektivt.  

 

Stk. 4. Er det åbenbart, at klagen ikke kan behandles af ankenævnet, skal ankenævnet afvise kla-

gen senest 3 uger efter modtagelsen. I andre tilfælde skal ankenævnet afvise sagen hurtigst muligt.  

 

Stk. 5. En afvisning skal begrundes og forbrugeren skal oplyses om muligheden for at indbringe 

sagen for domstolene og for at få retshjælp og for at søge fri proces. Forbrugeren skal derudover, 

når det er relevant, oplyses om, at der kan ske forældelse af kravet.  

 

§ 6. Er det åbenbart, at sagen falder uden for ankenævnets kompetence, kan sekretariatet afvise 

klagen. En sådan afgørelse skal kunne indbringes for ankenævnet på forbrugerens anmodning.  

 

Stk. 2. De bag ankenævnet stående parter kan bemyndige ankenævnets formand til på ankenæv-

nets vegne at afvise sager, som ikke skønnes egnede til behandling ved ankenævnet i medfør af § 5, 

stk. 3, jf. forbrugerklagelovens § 16, stk. 2.” 

 
 
Klageren anfører at:  
 
”Min klage tager udgangspunkt i ”Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik” 
udgivet af Folketingets Statsrevisorer dateret 19.08.2015, hvortil henvises. Jeg vedhæfter relevant 
side fra rapporten, men henviser i øvrigt til rapporten i sin helhed. Og min klage ønskes behandlet 
ud fra helheden i rapporten, herunder de politiske intentioner (beskrevet i rapporten side 14 med:  
”Rejsekortrejser prissættes efter rejseafstand i luftlinje”; idet det politisk er bestemt, at ”kunden 
betaler derfor kun for den nødvendige rejselængde og ikke for den reelle rejselængde”)  i forbin-
delse med indførelse af Rejsekort. 
 
Som det fremgår af vedhæfte bilag/korrespondance, er min klage:  
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Siden indførelse af Rejsekort har jeg dagligt arbejdspendlet mellem mit hjem i Ribe og min ar-
bejdsplads i Kolding. Jeg rejser sammen med en kollega, som også rejser til Kolding dagligt – men 
fra Bramming. Bramming er en mellemstation også for mig på min rejse til og fra Kolding. Siden 
indførelse af Rejsekort har prisen for vores rejse været ens (Ribe – Kolding; og Bramming – Kol-
ding). I kilometer (fugleflugt og bil) er det den samme afstand som jeg og min rejsekollega tilba-
gelægger – ja faktisk har min rejsekollega en lidt længere rejsestrækning efter fugleflugt og bil 
end jeg. Derfor har også vores pris for rejsen med Rejsekort været ens. 
 
Den ens pris for min rejse og min rejsekollegas daglige rejse ændrede sig imidlertid fra 2016, hvor 
min pris fortsatte med at stige (en stigning på 5% som for øvrigt også var prisstigningen i 2015, 
og for mig at se en væsentlig højere stigning end det prisloft som politisk er aftalt gældende for 
den kollektive trafik – men ud fra en gennemsnitlig betragtning, som DSB oplyser, når den forsø-
ger at forklare de årlige prisstigninger, som åbenbart kan ramme meget skævt, jf. at min pris er 
steget med 10% over de seneste 2 år); mens min rejsekollegas pris faldt. 
 
Med henvisning til ”Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik” udgivet af Fol-
ketingets Statsrevisorer dateret 19.08.2015; herunder side 14 fra rapporten, som jeg vedhæfter 
klager jeg over at min pris for rejsen ikke længere følges med min rejsekollegas pris. Dette med 
baggrund i, at vi har ens afstand i fugleflugt og bil; og at denne praksis hidtil har været fulgt, men 
fra 2016 ændret. Der henvises til side 14 i rapporten, som dels beskriver, at ”Rejsekortrejser 
prissættes efter rejseafstand i luftlinie”; idet det politisk er bestemt, at ”kunden beta-
ler derfor kun for den nødvendige rejselængde og ikke for den reelle rejselængde”.” 
 

 
RELEVANTE BILAG: 
 
Side 14 fra rapporten: 
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På ankenævnets vegne  

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 


