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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2015-0187 
 
Klageren:  XX 
  4800 Nykøbing Falster 
 
Indklagede: DSB 
CVRnummer: 25 05 00 53 
 
 
Klagen vedrører: Rabattrin på rejsekort. Hvor mange rejser skal man foretage i løbet af 

en måned for at kunne opnå rabattrin 5. 
 
 
Parternes krav:  Klageren ønsker en stillingtagen til om man kan opnå rabattrin 5 ved 16 

rejser på en måned 
 Indklagede fastholder, at beregningen af klagerens rabattrin er korrekt 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Alice Stærdahl Andersen (2 stemmer) 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 
 

 
Ankenævnet har på et møde den 23. februar 2016 truffet følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
Klagerens rejsers pris ses beregnet i henhold til de gældende prisblade angående rabatpoints og 
rabattrin. 
 
Klageren har derfor ikke fået medhold i klagen, og klagegebyret tilbagebetales ikke, jf. ankenæv-
nets vedtægter.  
 
 

-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 var indehaver af et pensionistrejsekort personligt, som han fik udskiftet den 26. marts 
2014 grundet tekniske problemer med det gamle rejsekort. 
 
Med rejsekort er der mulighed for at optjene rabatpoint og herved opnå mængderabat på udvalgte 
rejser. Optjente rabatpoint er afhængige af rejsehyppighed og rejselængde. Jo mere/længere der 
rejses, jo mere rabat opnår man. Rabatpoint opgøres ved hjælp af de såkaldte rabattrin. 
 
Følgende korrespondance mellem klageren og DSB har fundet sted: 
 
Den 13. marts 2014 rettede klageren følgende henvendelse til DSB vedrørende en episode den 12. 
marts 2014: 
 
”Jeg kunne ikke tjekke ind på rejsekortet, det viste fejl på kortet. Derfor skulle jeg ned på statio-
nen, for at tjekke rejsekortet. Der viste den også fejl ved kortet. Så jeg nåede først toget kl. 11:41 
og kom til et møde i Valby 1 time for sent. Derved var mødet blevet aflyst. Derfor vil jeg gerne 
have billetten København Borup refunderet, da jeg tog forgæves til København uforskyldt.”. 
 
Den 2. april 2014 rettede klageren følgende henvendelse til DSB vedrørende samme episode: 
 
”Mit rejsekort virkede ikke, så jeg måtte ned på stationen og købe en returpensionistbillet til Bo-
rup, så mit tog kørte i mellemtiden. Jeg kunne først komme med toget kl. 11:41. 
Dermed kom jeg for sent til mit møde inde i København, som i mellemtiden, var blevet aflyst, da 
jeg ikke dukkede op til tiden. Derfor rejste jeg forgæves til København. 
Jeg er uforskyldt i hændelse, da mit rejsekort ikke virkede. 
Derfor vil jeg anmode, at få rejsen refunderet. 
Jeg har pensionistkort til alle zoner i HT området.”. 
 
Den 3. april 2014 fremsendte klageren kopi af sine købte togbilletter i perioden indtil han fik et nyt 
rejsekort. Desuden anmodede han DSB om refusion af sin rejse den 12. marts 2014 med følgende 
besked: 
 
”Rejse den 12.03.2014 vil jeg gerne have refunderet.  
Jeg skulle til møde i København. Jeg ville tjekke ind på Nykøbing F. st. kl. 11.06, men kunne ikke. 
Derfor måtte jeg købe en billet på stationen, men toget kl. 11:10 var i mellemtiden kørt, derfor 
kunne jeg først komme med toget kl. 11:41. 
Da jeg kom for sent til mødet i København, var det i mellemtiden blevet aflyst. Derfor rejste jeg 
forgæves til København.  
 
De andre rejser, vil jeg gerne have refunderet diff. På togbilletten og rejsekortet. 
 
De 16 enkeltrejser vil jeg, gerne have tilskrevet rejsekortet. Så de bliver lagt til mine andre rejser. 
Da det har indvirkning på min rabat til mine øvrige rejser.”. 
 
Klageren vedhæftede følgende billeder: 
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Den 4. april 2014 besvarede DSB v/Rejsekort Kundecenter klagerens henvendelser som følger: 
 
”Som lovet af en medarbejder, refunderer jeg 262 kr. Beløbet vil være til rådighed på din Nem-
Konto i løbet af 3 – 5 hverdage.  
 
Jeg har taget udgangspunkt i afrejser fra Nykøbing F efter kl.12:00, da jeg kan se at nogle billetter 
er købt omkring dette tidspunkt. Du opnår for øvrigt så 20% tidsrabat. Rejsen 12. marts er refun-
deret fuld ud. De andre 7 rejser er refunderet med 20 kr., som er forskellen på den købte billet og 
en pensionist billet med 20% tidsrabat.”. 
 
Samme dag svarede klageren følgende: 
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”Jeg siger tak for refusionen, af min rejse den 12.03.2014 kr. 122,00 
 
Mit rejsekort RABATTRIN 5 
 
15.03.2014 Nykøbing F - Borup st. kl. 07:44 kr. 31,88 Borup - Nykøbing F. kl. 20:43 kr. 31,88 Ialt 
kr. 63,76 Returbillet kr. 122,00 
17.03.2014 Nykøbing F - Borup st. kl. 11.10 kr. 31,88 Borup - Nykøbing F. kl. 20:43 kr. 31,88 Ialt 
kr. 63,76 Returbillet kr. 122,00 
19.03.2014 Nykøbing F - Borup st. kl. 07:44 kr. 63,75 Borup - Nykøbing F. kl. 21:09 kr. 31,88 Ialt 
kr. 95,65 Returbillet kr. 122,00 
20.03.2014 Nykøbing F - Borup st. kl. 12:10 kr. 31,88 Borup - Nykøbing F. kl. 20:43 kr. 31,88 Ialt 
kr. 63,76 Returbillet kr. 122,00 
24.03.2014 Nykøbing F - Borup st. kl. 10:44 kr. 31,88 Borup - Nykøbing F. kl. 14:37 kr. 31,88 Ialt 
kr. 63,76 Returbillet kr. 122,00 
25.03.2014 Nykøbing F - Borup st. kl. 11:41 kr. 31,88 Borup - Nykøbing F. kl. 23:48 kr. 31,88 Ialt 
kr. 63,76 Returbillet kr. 122,00 
26.03.2014 Nykøbing F - Borup st. kl. 11:10 kr. 31,88 Borup - Nykøbing F. kl. 21:43 kr. 31,88 Ialt 
kr. 63,76 Returbillet kr. 122,00 
 
Mine rejser på rejsekortet, ville beløbe sig til Ialt kr. 478,21 Returbilletter kr. 854,00 + kr. 122,00 
Ialt kr. 976,00 Diff. kr. 497,79.”. 
 
Den 29. april skrev DSB følgende til klageren: 
 
”Jeg vil refundere differencen, fratrukket allerede tidligere udbetaling. Det vil sige 497.79 - 262 i 
alt 235 kr. Dit nye genudstedte rejsekort startede på rabattrin 5, som du havde optjent på dit tidli-
gere defekte rejsekort.”. DSB rettede efterfølgende beløbet til 235,79 kr. 
 
Den 20. maj 2014 skrev DSB følgende til klageren: 
 
”Vi har set på din sag og dit erstatningsrejsekort er udstedt med de rabattrin som der var på det 
rejsekort, som gik i stykker:  
 
Dine rejser i de sidste perioder:  
4/12-3/1 - 28 rejser – optjent rabattrin 5  
4/1-3/2 - 21 rejser – optjent rabattrin 3  
4/2-3/3 - 15 rejser – optjent rabattrin 2  
 
Den sidste periode:  
I den periode, hvor dit rejsekort gik stykker ville du have optjent rabattrin 4  
 
4/3- 6/3 – 4 rejser på rejsekortet  
12/3 -26/3 - 16 rejser på almindelige billetter  
27/3 – 2/4 – 6 rejser på erstatningsrejsekort.  
I alt 26 rejser  
 
Hvis dit oprindelige rejsekort forsat havde virket, havde du i periode 4/3-3/4 fået rabattrin 5, hvor-
efter du den 4/4 ville være overgået til rabattrin 4.  
Dette rabattrin ville du have haft glæde af i følgende perioder: 4/4-3/5, 4/5-3/6 og 4/6-3/7  
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Du har allerede fået kompensation for den manglende rabat på billetterne i forhold til rabattrin 5, 
og derudover du har fået glæde af rabattrin 5 indtil den 25/4. 
 
Pt. er du på rabattrin 3, hvor du ville have været på rabattrin 4, hvis dit rejsekort ikke var gået i 
stykket.  
 
Vi vil gerne kompensere dig for forskellen mellem rabattrin 3 og 4 på dine rejser i perioden fra den 
27/4 indtil 3/7, men vi kan først lave beregningen når rejserne er foretaget. Hvis du f.eks. opnår 
rabattrin 4 i den næste måned, så er det kun en enkelt måned, hvor du får en ekstra udgift, men 
rejser du ikke så meget, så skal du kompenseres for en længere periode.  
 
Du vil derfor i en periode på op til 2 1/2 måned have en ekstra udgift på 2-4 kr. pr rejse, før vi kan 
lave en endelig beregning af dine rejser, og tilbagebetale det, som du har betalt for meget.  
 
Generel information om udregning af rabat på rejsekortet  
 
På rejser mellem takstområder f.eks. Nykøbing F – Borup/Roskilde får du rabat ud fra, hvor mange 
rejser du tidligere har foretaget på rejsekortet. Jo flere rejser du fortager på rejsekortet jo billigere 
bliver det. Rejser lokalt i Hovedstadsområdet tæller også med.  
 
Mængden af dine rejser placerer dig på et rabattrin, der beregnes månedsvis, fra det øjeblik du 
benytter rejsekortet første gang. Antallet af rejser du skal have for at opnå et rabattrin varierer 
lidt, da du skal have flere små rejser for at få et højt rabattrin, sammenlignet med rejser fra f.eks. 
Slagelse til København.  
 
Du kan benytte vores Månedsberegner på www.rejsekort.dk til at se, hvilket rabattrin dit rejse-
mønster giver: http://www.rejseplanen.dk/bin/query.exe/mn?L=vs_rkfc  
 
Den første måned/periode på rejsekortet har du fået introduktionsrabat. Herefter vil rabattrinet al-
tid være det højst optjente rabattrin 3 måneder bagud. Den rabat du har optjent i den 1. periode 
har du derfor glæde af i periode 2+3+4, medmindre du optjener ret til mere rabat.  
 

 I måned nr. 2 får du det rabattrin der svarer til de rejser, som du har fortaget den første 
måned.  

 I måned nr. 3 får du det højest opnåede rabattrin, for rejser fortaget den første og anden 
måned osv. (højst optjente rabattrin 3 måneder bagud).  
 

Dit oprindelige rejsekort havde skæringsdato den 4. i en måned, så din rabat blev beregnet fra 
den 4. i en måned til den 3. i måneden efter.  
Dit nye rejseskort har skæringsdato den 27. i måneden, så din rabat på dette rejsekort bliver be-
regnet fra den 27. i en måned til den 26. i måneden efter.  
 
Vær opmærksom på, at du optjener ret til rabat på 3 forskellige rabattællere: Rejser øst for Store-
bælt, Rejser vest for Storebælt og rejser over Storebælt.  
 
Det vil sige, at den rabat du optjener ved lokale rejser på Sjælland, herunder rejser lokalt i Hoved-
stadsområdet, giver ret til rabat på Sjælland på rejser fra f.eks. 
 

http://www.rejseplanen.dk/bin/query.exe/mn?L=vs_rkfc
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Nykøbing F– København. For at få rabat på en rejse over Storebælt, skal du rejse på rejsekortet 
over Storebælt”. 
 
Den 25. maj 2014 skrev klageren følgende: 
 
”Jeg mener, når jeg har et PENSIONISTREJSEKORT, har jeg fået at vide, efter 16 rejser, har jeg 
optjent til RABATTRIN 5, som er det samme som RABATTRIN 7. Jeg har ikke fået at vide, det 
skulle være ændret. Det er derfor, vi er uenige om, hvilket RABATTRIN jeg er på. 
 
Der er væsentligt forskel på prisen, om det er et VOKSENREJSEKORT RABATTRIN 3, eller et PEN-
SIONISTREJSEKORT RABATTRIN 5 - 7. 
 
Jeg håber, det kan løse vores problem med hvilket RABATTRIN, jeg er på, når jeg har et PENSIO-
NISTREJSEKORT”. 
 
Den 26. maj 2014 skrev DSB følgende til klageren: 
 
”Som pensionist optjener du rabattrin på samme måde, som kunder med voksen rejsekort. Pensio-
nister skal rejse samme antal rejser for at opnå et rabattrin, som andre brugere af rejsekortet.  
 
På rejser uden for et lokalt takstområde er din rabat sammensat af dels din pensionist rabat, ra-
battrin og rabat uden for myldretiden. Læs evt. mere om rabat for pensionister på rejsekortet her: 
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/rejsekort-personligt-pensionist/  
 
Nedenfor en oversigt over den rabat, som gives på rejsekort pensionist i forhold til rabattrin. Her 
kan du også se hvilket antal rejser, der skal til for at opnå de enkelte rabattrin: 
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/rejsekort-personligt-pensionist/se-dine-samlede-ra-
batter-med-rejsekort-personligt-pensionist/  
 
Benyt også gerne vores månedsberegner på www.rejsekort.dk for at se, hvilken rabat dine rejser 
giver ret til: http://www.rejseplanen.dk/bin/query.exe/mn?L=vs_rkfc  
 
Vi beklager, hvis der ved en tidligere henvendelse er opstået en misforståelse vedr. beregnings-
grundlaget for din rabat. De rabattrin som er illustreret i svar af 20/5 er de rabattrin, som du har 
optjent med dine rejser.”. 
 
Den 29. maj 2014 skrev klageren følgende: 
 
”Mange tak for dit svar. Så nu giver det en mening, med at jeg rejser dyrere.”. 
 
Den 16. juli 2014 skrev DSB afslutningsvist: 
 
”Tak for din tålmodighed med udregningen af det, som du har betalt for meget for dine rejser i pe-
rioden fra den 27/4 indtil 3/7  
 
Du har i alt betalt 146,26 kr. for meget på nedenstående rejser, hvor du har betalt ud fra rabattrin 
3, men havde ret til rabattrin 4. Beløbet vil blive overført til din NemKonto i løbet af 3-5 hver-
dage.”. 
 

http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/rejsekort-personligt-pensionist/
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/rejsekort-personligt-pensionist/se-dine-samlede-rabatter-med-rejsekort-personligt-pensionist/
http://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/rejsekort-personligt-pensionist/se-dine-samlede-rabatter-med-rejsekort-personligt-pensionist/
http://www.rejseplanen.dk/bin/query.exe/mn?L=vs_rkfc
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Klageren indsendte herefter et klageskema til ankenævnet den 25. januar 2015, men betalte først 
klagegebyret den 10. august 2015. 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE:  
 
Indledningsvist bemærker ankenævnet, at således som klagen er formuleret, ønskes der en stil-
lingtagen til, hvorvidt der kræves 16 eller 28 rejser for at opnå rabattrin 5.  
 
Det fremgår af Rejsekorts prisblad for perioden 2012 - 2016, at der kræves mellem 28 – 33 hhv. 
28 – 33,99 rabatpoint for at opnå rabattrin 5. DSB har i svaret til ankenævnet den 8. september 
2015 oplyst, at der ud fra klagerens daværende rejsemønster krævedes 27 rejser for at opnå ra-
battrin 5.  
 
Rabatpoint tildeles efter et kompliceret udregningssystem, hvor der lægges vægt på antallet af rej-
ser samt rejsens længde. 
 
Ud fra de viste omregningsmodeller fra før 2014, hvor klageren var i besiddelse af sit forrige rejse-
kort, og omregningsmodellerne for 2014 og 2015 kan det udledes, at rabatpoints svarende til ra-
battrin 5 aldrig har kunnet opnås allerede ved 16 rejser, men altid har krævet omkring 28 rejser. 
 
Ankenævnet bemærker, at den optælling, som klageren har foretaget af antal rejser 30 dage før 
den 6. marts 2014, som var 16, ikke kan ses isoleret. Rabattrin fastsættes ud fra de foregående 3 
måneders rejsemønster. Klageren rejste i månederne før den 6. marts 2014 mere end 16 rejser, 
hvilket har været årsagen til, at han opnåede rabattrin 5 ved opgørelsen den 6. marts 2014.  
 
Det er således ankenævnets opfattelse, at klageren fejltagtigt antager, at han efter 16 foretagne 
rejser opnåede rabattrin 5 på det gamle rejsekort. 
 
Endelig bemærker ankenævnet, at klageren har fået kompensation fra DSB v/Rejsekort Kundecen-
ter for de ekstraomkostninger, der var forbundet med udskiftningen af hans rejsekort. 
 
 
RETSGUNDLAG:  
 
Af Rejsekorts rejseregler fremgår følgende: 
 
”3.4 Det koster rejsen  

En rejse beregnes på baggrund af zone og tid, se detaljeret forklaring her: www.rejsekort.dk/~/media/Rej-
sekort/pdf/Prisblade/2015/D16737-Rejsekort-detaljeret-prisberegning-20150217-final.pdf  

 
Hvis du på forhånd vil vide, hvad din rejse koster, har du flere muligheder. Du kan se priser på rejsepla-

nen.dk, på pris.rejsekort.dk, eller du kan kontakte Rejsekort Kundecenter.”. 

 
Af Rejsekorts pjece: Rejsekort Prisforklaring, fremgår følgende: 
 
”6. Mængderabat  

Med rejsekort er der rabat i forhold til prisen for en enkeltbillet efter to principper:  

1. Mængderabat, hvor du får rabat efter hvor meget du har rejst med rejsekort.  
2. 2. Fast pris for et givet antal zoner. 
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Fast pris anvendes i takstområderne Hovedstaden, Vestsjælland, Sydjylland Syd, Sydjylland Øst, Sydjylland 
Vest, Sydjylland Flensborg og X-bus rejser indenfor eller til/fra Sydjylland. I disse områder er der således en 

fast rabat i forhold til en enkeltbillet uafhængigt af antal rejser og denne rabat er indregnet i Kundetypepri-

sen.  
 

Der er Mængderabat for rejser i de øvrige takstområder.  
 

Mængderabatten er opdelt, så  
 rejser Øst for Storebælt får mængderabat i forhold til hvor meget der er rejst øst for Storebælt,  

 rejser Vest for Storebælt får mængderabat i forhold til hvor meget der er rejst vest for Storebælt  

 rejser Over Storebælt får mængderabat i forhold til, hvor meget der er rejst over Storebælt.  

 

På rejsekortet tælles løbende sammen, hvor meget der rejses hhv. Øst for Storebælt, Vest for Storebælt og 

Over Storebælt. Ved første rejse efter en bestemt dato i måneden opgøres, hvor meget der er rejst siden 
sidste opgørelse og resultatet gemmes i rabattællerne for hvert af de 3 områder. Resultatet af opgørelsen er 

et rabattrin fra 0 til 7, hvor rabattrin 7 opnås ved størst rejseaktivitet og rabattrin 0 angiver ingen eller me-
get lidt rejseaktivitet. Datoen for opgørelse er fast for hvert rejsekort.” 

 

I ”Rejsekort prisblad for rejser” sidst i bilag 3 er beskrevet hvordan rabattrinene beregnes. Rejser i takstom-
råder med fast pris for et antal zoner bidrager også til optjening af mængderabat.  

 
På rejsekort selvbetjening, menupunktet ”Min rabat” vises det højeste rabattrin for hvert af de 3 områder 

Øst for Storebælt, Vest for Storebælt og Over Storebælt. Hvis et rejsekort ikke har været i brug for nylig, er 
de viste værdier ikke nødvendigvis dækkende for mængderabatten ved en kommende rejse, da rabattrinene 

først opdateres ved starten af den første rejse efter den dato, hvor mængderabatten opgøres.  

 
Ved beregningen af prisen for en rejse med mængderabat, giver mængderabatten en procentmæssig reduk-

tion af Kundetypeprisen tillagt evt. 1. klasse tillæg(4) og evt. andre tillæg (5). Se oversigt for prisberegning i 
afsnit (9). Rabatprocenten for mængderabat er vist i ”Rejsekort prisblad for rejser” bilag 3. 

 

Bemærk, at rabatprocenterne er fastsat per takstsæt, per kundetype og per rejsekort type.”. 
 

Af Rejsekort prisblad for rejser (2012-2016) fremgår følgende: 
 

”Gældende fra 7. maj 2015 - : 

 
Gældende fra 23. marts 2015 – 6. maj 2015: 
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Gældende fra 26. februar 2015 – 22. marts 2015: 

 
 

Gældende fra 18. januar 2015 – 25. februar 2015: 

 
Gældende fra 30. oktober 2014 – 17. januar 2015: 
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Gældende fra 29. juni 2014 – 29. oktober 2014: 

 
Gældende fra 13. marts 2014 – 28. juni 2014: 

 
Gældende fra 19. januar 2014 – 12. marts 2014: 
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Gældende fra 22. august 2013 – 18. januar 2014: 

 
 
Gældende fra 31. maj 2013 – 21. august 2013: 

Gældende fra 3. maj 2013 – 30. maj 2013: 
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Gældende fra 1. marts 2013 – 2. maj 2013: 

 
 
 
Gældende 20. januar 2013 – 28. februar 2013: 

 
Gældende fra 27. juli 2012 – 19. januar 2013: 
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” 
 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren har anført at:  
 
Han ønsker en principiel afgørelse om, hvorvidt man kan gøre rejsen dyrere ved at udstede et nyt 
rejsekort, dvs. en stillingtagen til, om det kræver 16 eller 28 rejser for at opnå rabattrin 5. Da han 
fik sit rejsekort personligt den 28. december 2011 skulle han foretage 16 enkeltrejser for at opnå 
rabattrin 5, 
 
at han den 26. marts 2014 fik et nyt pensionistrejsekort personligt, da han ikke kunne bruge det 
gamle, eftersom saldoen var 14,90, 
 
at saldoen hos Rejsekort var 221,65, men at han ikke kunne bruge rejsekortet, 
 
at han på det nye rejsekort skal have 28 enkeltrejser for at opnå rabattrin 5, samt 
 
at han ikke har udregnet noget beløb, men at det bliver over 160 kr. 
 
Indklagede har anført at:  
 
Klageren på intet tidspunkt har kunnet opnå rabattrin 5 ved alene at foretage 16 rejser på en må-
ned, og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at klageren i marts 2014 fik et nyt rejsekort på grund af tekniske problemer med det gamle rejse-
kort, og at der i den forbindelse opstod uenighed omkring, hvor mange rejser klager skal foretage 
i løbet af en måned, for at kunne opnå rabattrin 5, 
 
at det med rejsekort er muligt at optjene rabatpoint og herved opnå mængderabat på udvalgte 
rejser, 
 
at antallet af optjente rabatpoint afhænger primært af rejsehyppigheden men også af rejselæng-
den, 
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at rabattrin opgøres således: 
 

 
at rabattrinnet beregnes hver måned, 
 
at hvis et rejsekort eksempelvis er købt den 4. januar, vil rabattrinnet herefter blive beregnet og 
eventuelt justeret den 4. i hver måned, 
 
at indplacering på rabattrin altid vil være det højest optjente rabattrin inden for de seneste tre må-
neder, 
 
at der ikke kan konstateres fejl i klagers indplacering på rabattrin, men at der med klagers nuvæ-
rende rejsemønster skal foretages 27 rejser inden for en måned for at opnå rabattrin 5, 
 
at klagers rejsehyppighed og optjente rabatpoint de seneste 6 måneder, samt indplacering på ra-
battrin ser således ud: 
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at klageren til ankenævnet har oplyst, at han tidligere kun skulle foretage 16 rejser for at opnå ra-
battrin 5, 
 
at DSB ikke kan afgøre, hvad der er baggrund for denne opfattelse, men derimod kan oplyse, at 
der ikke er sket ændringer i krav til antallet af månedlige rejser for indplaceringen på de forskellige 
rabattrin, 
 
at en gennemgang af klagers rejsehistorik på begge rejsekort, samt tilhørende indplacering på ra-
battrin viser, at klager ikke på noget tidspunkt har kunnet opnå rabattrin 5 med 16 rejse på en 
måned, 
 
at beregningen af rabattrin ikke er tilknyttet det enkelte rejsekort, men bestemmes af de til enhver 
tid gældende kortbestemmelser, 
 
at beregningen af rabattrin sker back-office, og at klagers profil hver måned bliver opdateret med 
det aktuelle rabattrin, 
 
at DSB kan oplyse, at klager i forbindelse med udskiftningen af rejsekort er blevet fuldt kompense-
ret med de ekstraomkostninger, der for klager var forbundet hermed, samt 
 
at det også er DSB’s opfattelse, at klager har anerkendt den kompensation, der er blevet udbetalt 
til ham. 
 
Hertil har klageren bl.a. anført: 
”Får jeg ikke medhold i min påstand, er det en forhøjelse af billetprisen på ca. 80% plus den al-
mindelige prisforhøjelse af billetprisen, er prisforhøjelsen på ca. 100%.”. 
 
Klageren har indsendt dokumentation for alle sine rejser i perioden 2011-2014. 
 
 
På ankenævnets vegne  

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 


