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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:            2015-0167 
  
Klageren:                        XX 
                                       8220 Brabrand   
 
Indklagede:                    Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S  
  
Cvr. nummer:                 21 26 38 34  
 
Klageren reklameret  
til indklagede:                Den 1. juni 2015   
 
Klagegebyr modtaget  
i ankenævnet:               Den 25. juni 2015  
 
Klagen vedrører:           Kontrolafgift på 750 kr. for 11 klip på et 10-klips klippekort. 
  
Parternes krav:              Klageren ønsker annullering af kontrolafgiften. 
                                      Indklagede fastholder betaling af kontrolafgiften.   
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust         
                                    Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
                                      Alice Stærdahl Andersen (2 stemmer) 
 
 
 

 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på mødet den 23. februar 2016 truffet følgende: 

 
 
 

AFGØRELSE 
 
 
 
Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling 
af kontrolafgiften på 750 kr.  
 
Klageren skal betale beløbet til Metroselskabet, 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.  
 
Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. 
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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. 
 
 
SAGENS OMSTÆNDIGHEDER:   
 
Klageren rejste den 21. maj 2015 med metroen fra Femøren st., og da metroen havde forladt sta-
tionen, blev klageren billetteret. Klageren havde et 2-zoners klippekort, som var stemplet to gange 
i zone 02. 
 
Under kontrol af klagerens rejsehjemmel viste det sig, at klageren havde stemplet 11 gange på et 
10-klips klippekort.  
 
Klageren blev derfor pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone.  
 
På kontrolafgiften angav stewarden som årsag: ”mgl zoner – klippekort”. 
 
Den 1. juni 2015 klagede klageren til Metro Service gjorde følgende gældende:  
” 

” 
 
Klageren vedlagde foto af de to klippekort:  
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Den 6. juni 2015 fastholdt Metro Service deres kontrolafgift med følgende begrundelse: 
 

”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). 
 
Ved selv at tjekke klippekortet er det nemt at 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. 
 
Det er altid passagerens eget ansvar selv at tjekke at stemplingen er korrekt (dato, 
tidspunkt og zoner). Måtte der være fejl i stemplingen, må der klippes i en anden 
klippekortsautomat eller købes billet. 
 
Efterfølgende kan passageren kontakte det trafikselskab – som er ansvarlig for den 
pågældende billetautomat - for erstatning af det fejlstemplede klip. 
 
De kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet kører efter et selvbetjeningssystem, 
hvor det er passagerens eget ansvar selv at sikre sig gyldig billet, som kan 
fremvises på forlangende….” 

 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Ved køb af et 10-klips klippekort betaler man på forhånd for 10 rejser. Når passageren klipper 11 
gange på kortet, har passageren ikke betalt for det 11. klip, som derfor ikke kan indgå i beregnin-
gen af hvor mange zoner, pågældende har stemplet til.  
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Ved kontrol i metroen den 21. maj 2015 kunne klageren således ikke forevise gyldig rejsehjemmel, 
da kun det ene af de to klip på hans 2-zoners klippekort stemplet i zone 02, var gyldigt. Klageren 
havde dermed ikke betalt for den nødvendige ekstra zone, som rejsen fra Femøren st. til Lufthav-
nen st. (zone 04) krævede.  
 
Kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette.  
 
Det af klageren anførte om, at han kan huske, at der var to klip tilbage på sit klippekort, og at der 
dermed har været en fejl på maskinen, kan ikke føre til andet resultat. Klageren kunne konstatere, 
at der allerede var klippet 9 gange på kortet, hvorfor han ikke med rette kunne gå ud fra, at kortet 
kunne stemples 2 yderligere gange – uanset om der var plads på kortet til en 11. stempling. 
 
Da dette er et område med mulighed for omgåelse af reglerne om at betale fuld pris for gyldig 
rejsehjemmel, finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at 
klageren skal fritages for kontrolafgiften. 
 
 
RETSGRUNDLAGET  
 
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 således bl.a., at passageren skal have gyldig rejse-
hjemmel til hele rejsen, og at denne skal kunne vises frem for kontrolpersonalet under hele rejsen, 
ved udstigning, i metroen indtil metroens område forlades, og i S-tog og lokalbanetog indtil perro-
nen forlades.  
 
Passagerer, der ikke på forlangende viser gyldig billet eller kort, herunder korrekt ind-checket reje-
kort, skal betale en kontrolafgift på 750 kr.  
 
Ifølge Metroens rejseregler bærer klageren som udgangspunkt ansvaret for korrekt billettering.  
 
PARTERNES BEGRUNDELSER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren har anført, at  
 
”I jeres afgørelse siger I, at jeg har trukket klippekortet for hurtigt ud af klippemaskinen, så den 
ikke har nået at klippe rigtigt, og at det er dét, der skyldes de 11 klip. Hvordan forestiller I jer, at 
dette kan lade sig gøre? Hvis dette trick var muligt for folk, havde der så ikke været mange flere 
tilfælde af 11 klip, end kun nogle sjældne gange? Kan I bevise, at jeg har gjort dette? Selv kan stå 
helt inde for det følgende og sige at, jeg har ikke trukket klippekortet for hurtigt ud af maskinen, 
for jeg nemlig har klippet ligesom alle andre gange jeg bruger et klippekort. Så jeg tror ikke I ved 
særlig meget om det her? 
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Dertil kan jeg i øvrigt nævne det, som jeres kontrollør i metroen forklarede mig om fejlen. Han 
sagde, at så længe man kunne få et klippekort ind i maskinen, kunne man få et klip på sit klippe-
kort, hvilket var alment kendt og derfor mit ansvar og dét var altså begrundelsen for at udskrive 
kontrolafgiften, som jeg måtte gå videre med til kundeservice eller til Ankenævnet for Bus, Tog og 
Metro, hvis ikke jeg var enig. Jeg har nu selv prøvet, at stikke et klippekort ind i en af jeres maski-
ner efter de 10 klip er brugt og man får ikke noget ekstra klip ud af det, men i stedet en bip-lyd fra 
maskinen. Og jeg gøre det igen og derfor bevise det, hvis det er nødvendigt? Så det er simpelthen 
forkert hvad jeres kontrollør har forklaret mig, da han gav mig kontrolafgiften. 
 
I de efterfølgende afsnit i jeres afgørelse går i videre med at fortælle om, hvordan passageren er 
ansvarlig for at stemplingen er korrekt og at I har et selvbetjeningssystem. I skriver så at, ”ud fra 
ovenstående ser vi os nødsaget til at fastholde din kontrolafgift”?. 
 
Det kontrolløren sagde og det I har skrevet i jeres afgørelse, er alt sammen bygget op på et 
grundlag der ikke passer. Når jeg tjekker mit klippekort efter og ser på det at, der er to hele klip 
tilbage, så er det op til jeres maskiner også at gøre deres funktion ordenligt. Fejlen lægger hos jer 
og jeres maskiner. I kan ikke komme med en eller anden underlig forklaring om, at det er en be-
tjeningsfejl.”  
 
Indklagede har anført, at 
 
”Metroen kører, i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet, efter et selvbe-
tjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sikre sig, at rejsehjemmel er gyldig og 
gælder til hele rejsen samt ved billetkontrol at kunne fremvise den gyldige rejsehjemmel på for-
langende. 
  
I tilfælde, hvor der ikke på forlangende kan forevises gyldig rejsehjemmel, må det accepteres, at 
skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør kr. 750,-. Denne grundregel er en forud-
sætning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstads-
området. Ovenstående fremgår også af De fælles Rejseregler, som er tilgængelige på www.m.dk, 
samt af informationstavlerne som er opsat på alle stationer. 
  
I den konkrete sag bliver klager billetteret den 21. maj 2015 kl. 8.04 på strækningen mlm. Fem-
øren station (zone 3) og Lufthavnen station (zone 4). Klager fremviser et blåt 2-zoners klippekort, 
som er stemplet to gange i zone 2. Men da der er klippet 11 gange på det 10-zoners klippekort, er 
der ikke gyldig rejsehjemmel til zone 4 og der udstedes derfor en kontrolafgift efter gældende reg-
ler. 
  
I sin henvendelse til Metro skriver klager bl.a.: 
’Det var bare sådan, at da jeg tjekkede mit blå klippekort den morgen på stationen, så var der jo 
netop to hele klip tilbage på klippekortet, så jeg har jo netop tjekket mit klippekort efter. Så der 
har været en fejl ved automaterne som ikke klippet rigtigt. 
  
I sin henvendelse til Ankenævnet skriver klager bl.a.: 
’I jeres afgørelse siger I, at jeg har trukket kortet for hurtigt ud af klippemaskinen, så den ikke har 
nået at klippe rigtigt, og at det er dét, der skyldes de 11 klip.’ 
Samt: 
’Kan I bevise, at jeg har gjort dette?’ 
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Naturligvis har vi ikke været til stede når klager har anvendt det nævnte klippekort. Men det er 
vores erfaring, at når det er muligt at klippe 11 (eller flere) gange på et 10-turs kort så skyldes 
det, at brugeren på et tidspunkt, da der er blevet klippet, enten har trukket kortet hurtigt ud af 
klippekortmaskinen og/eller har stukket kortet lidt skævt ind. Med et 10-turs klippekort betaler 
man for hver rejse med et eller flere ”klip”, hvorfor klageren ved at klippe 11 klip ikke har betalt 
for den pågældende rejse.  
  
Da klager, efter eget udsagn, havde kigget på sit klippekort og konstateret, at der var to klip tilba-
ge må det bero på en fejltælling fra klagers side, idet han, umiddelbart efter sit tjek, stemplede 
klippekortet med det 10. og 11. klip. 
Klager mener, at der må være tale om fejl på klippekortautomaterne, men det er en påstand vi i 
denne sammenhæng må afvise. Klippekortautomaterne kan ikke tælle, men ’føler’ sig frem til 
hvorvidt der kan klippes en bid af kortet. Hvis kortet så tidligere har været klippet uhensigtsmæs-
sigt (se ovenstående,) kan det hænde, at automaten klipper en 11. eller 12. bid af kortet, men det 
ændrer ikke på det faktum, at der kun er betalt for 10 klip på klippekortet. 
  
Henset til ovenstående er kontrolafgiften, efter vor opfattelser, udstedt på et korrekt grundlag. 
  
I øvrigt henvises til tidligere afgørelser, blandt andre i klagesag nr.: 2013-0236, hvor det af afgø-
relsen fremgår:  

” 

Parterne har efterfølgende indsendt flere svar i sagen og klageren har blandt andet anført, at det 
er faktuelt forkert, når Metro Service påstår, at der ikke er en grænse for hvor mange klip, man 
kan klippe efter det 10. klip, idet han har efterprøvet dette og har hørt, at der kommer en ”bib” lyd 
fra klippemaskinen, som indikerer, at der er en grænse. Endvidere har han afvist Metro Services 
påstand om, at han har stukket klippekortet forkert ind, eller trukket det for hurtigt ud.- 
  
Endelig har klageren henvist til andre afgørelser fra ankenævnet, hvor det ligeledes har været 
passagerens ansvar at sikre sig korrekt rejsehjemmel, men hvor maskinen har fejlet på samme 
strækning, som klageren benytter.   
 
Metro Service har blandt andet anført, at der kun er betalt for 10 rejser, selv om kortet er stemplet 
10 gange. 
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På ankenævnets vegne 

                                                     
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 


