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ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2013-0306 
 
Klageren:  XX 
  2000 Frederiksberg 
 
 
Indklagede: Movia 
CVRnummer: 29896569 
 
 
Klagen vedrører: To rejser registreret på klagerens rejsekort til i alt 35 kr., som klageren 

gør gældende ikke at have foretaget.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Lise Bjørg Pedersen 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 21. juli 2013 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 27. september 2013 
 
Sagens omstændigheder: Klageren har et rejsekort personligt med tank-op-aftale. Den 27. juni 
2013 er der registeret to rejser med klagerens rejsekort, hhv. fra kl. 13:38-13:47 fra C.F. Richs 
Vej/Godthåbsvej til H.C. Ørstedsvej og fra kl. 14:55-15:22 Forum st. – Kastrup st. - Alle-
en/Kastruplundgade.  
 
 

  
 
Da klageren opdagede disse registreringer på sin rejsekorthistorik, skrev hun den 21. juli 2013 til 
Rejsekort Kundecenter følgende:  
”Jeg brugte slet ikke rejsekortet den 27.6. – jeg var ikke i landet den dag (Rejste til Norge den 26.6.). Hvor-
dan kan det forekomme at mit kort alligevel trækkes? Jeg håber på en forklaring.” 
 



   

Den 22. september 2013 svarede sagsbehandleren i Rejsekort Kundecenter: 
 
”Jeg kan ikke andet end at konstatere, at der er rejst på kortet den 27/06, som du skriver. Jeg ved ikke om 
andre har haft adgang til dit rejsekort, men der er ikke tale om en systemfejl.” 

 

Klageren skrev der på den 23. september til Rejsekort Kundecenter: 
”

 
” 

Denne henvendelse blev ikke besvaret, da klageren samtidig indgav klage til Ankenævnet for Bus, 
Tog og Metro. 
 
Under ankenævnssagen har klageren oplyst, at hun kom tilbage til Danmark den 27. juni 2013 om 
morgenen men tog med sin ægtefælle i sommerhus direkte fra Oslo-båden.  
 
Movia har under ankenævnssagen oplyst, at rejsekortstanderen i bussen, der kørte linje 2A, hvor-
på klagerens rejsekort er registreret anvendt kl. 15:19 og kl. 15:22, var forkert indstillet. Dette 
betød, at samtlige tjek-ind blev registret ved stoppestedet ”Kastrup st.” og samtlige tjek-ud ved 
stoppestedet ”Alleen/Kastruplundgade”. Movia gør gældende, at bussen kørte den korrekte rute, 
og at der ikke var fejl på selve rejsekortudstyret.  
 
Reelt er klagerens rejsekort registreret brugt ved disse stoppesteder på buslinje 2As rute den på-
gældende dag:  
 

Check ind ved Forum st. - Check ind ved Aksel Møllers Have – Check ud ved C.F. Richs 
Vej/Tesdorpfsvej.   
 
Movia har derudover indsendt udskrifter af bussernes rejsekort-registreringer den 27. juni 2013 og 
af klagerens rejsekortregistreringer i perioden 1. juni -22. oktober 2013.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Udsnit af klagerens øvrige rejsekortregistreringer: 
 

 
 

 
 



   

 
 



   

 



   

  
 



   

 
 
Udsnit af linje 2As rute:  
 

 



   

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker de 35 kr., som er trukket på hendes rejsekort tilbageført, og en forklaring på, 
hvorledes det kan ske, at hendes rejsekort registreres som værende anvendt, når dette ikke har 
været tilfældet. Til støtte herfor har hun gjort følgende gældende: 

 
” Der er registreret 2 rejser den 27. juni 2013, som jeg ikke har foretaget. Jeg befandt mig slet ikke i byen på 
de pågældende tidspunkter. 

Jeg ønsker at få en forklaring på, hvordan det kan gå til, at Rejsekortet registrerer sådanne "fantomrejser". 
Jeg finder det af principiel interesse for mig som forbruger og for den almene tillid til Rejsekortet, at min 
sag undersøges til bunds. Svaret fra Rejsekortets administration stiller ikke i udsigt at min henvendelse ta-
ges seriøst.  
Jeg rejste til Oslo om morgenen den 26. juni med fly (jf. reg. tur til Kastrup m. rejsekort)for at hente mine 
børnebørn. Sammen med dem sejlede jeg retur til Kbh. samme aften med Oslobåden og blev hentet ved 
færgen i bil af min mand kl. ca. 10 den 27. juni, hvorefter vi sammen kørte i bil til Kvanløse ved Holbæk. 
Rejsekortet lå i min pung og blev altså ikke brugt den 27. juni. Jeg klager ikke for beløbets skyld (35 kr.), 
men fordi det er uacceptabelt som forbruger at være henvist til at betjene sig af et elektronisk system, der 
efterlader en med en følelse af måbende magtesløshed.  

Iflg. oversigten skulle jeg være stået på linje 2A ved mit lokale stoppested, tjekket ud ved HC Ørsteds-
vej/Rosenørns Alle, og efter en pause på ca. en time (?) fortsat til Forum st, tjekket ind i Metroen og kørt til 
Kastrup station, tjekket ind i bus nr. 2A og tjekket ud ved Alléen/Kastruplundgade, et sted jeg ikke aner hvor 
er? (Jeg kommer kun i Kastrup, når jeg skal tager Metroen til Lufthavnen.) Det er krænkende og uhyggeligt 
som rejsekortkunde at opleve, at en fejlbehæftet teknologi digter historier om ens færden og oven i købet 
trækker penge på ens bankkonto. Er jeg virkelig den eneste, der har oplevet at blive sendt på sådan en spø-
gelsesrejse?” 
 

Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende at:  
 
”Sagen angår to registrerede rejser den 27. juni 2013, som kunden gør gældende, at hun ikke har foretaget. 
Kunden er derfor utryg ved systemet, hvis der kan registreres rejser, som hun ikke har foretaget.  
Kunden har et rejsekort personligt med tank-op-aftale.  
Vi kan oplyse, at der er registreret følgende rejser på kundens rejsekort den pågældende dag (læses nede-
fra).   

 

 
 
 

Som det ses, er der tale om to rejser. Først en rejse med linje 2A fra C.F. Richs Vej (tæt ved kundens bopæl) 
til H.C. Ørstedsvej, og lidt senere en ny rejse med linje 2A fra Forum station over Kastrup station, herfra 



   

videre med linje 2A til Kastruplundgade. Det bemærkes dog, at turen i linje 2A har været indstillet forkert, 
hvorfor alle check ind er registreret som Kastrup st. og alle check ud som Alléen/Kastruplundgade.  
Kunden gør gældende, at hun ikke har foretaget disse to rejser. I sine første henvendelser til Rejsekort Kun-
decenter oplyser kunden, at hun slet ikke var i landet den 27. juni. Af klageformularen fremgår det imidler-
tid, at kunden var i landet, men ikke selv har foretaget rejserne, og at rejsekortet har befundet sig i kundens 
pung på tidspunktet for rejserne.  
 

De rejser, kunden ikke kan vedkende sig, er foretaget den 27. juni. Herefter er der ikke rejst på kortet i ca. 4 
uger. Kundens første henvendelse vedrørende de to rejser til Rejsekort Kundecenter fandt sted den 21. juli, 
og først den 22. juli er der registreret en ny rejse, som kunden ikke bestrider. Der har derfor været en læn-
gere periode, umiddelbart efter de omdiskuterede rejser, hvor kunden enten blot ikke har brugt kortet, 
eller hvor det måske har været ude af syne.  
Om kundens normale rejsemønster kan vi oplyse, at kunden ofte rejser med linje 2A. Rejserne den 27. juni 
ligner derfor rejser, som kunden normalt plejer at foretage. Vi vedlægger til belysning af kundens rejse-
mønster, udskrift af kundens rejsehistorik.  
Vi kan ikke afgøre, hvem der har foretaget de to rejser. Helt sikkert er det dog, at kundens rejsekort har 
været ude at rejse, og med sikkerhed har været i kontakt med rejsekortudstyret, ikke bare ét sted, men 
hele fem gange den pågældende dag. Disse registreringer kan ikke forekomme, medmindre kortet har væ-
ret holdt hen foran de pågældende kortlæsere.  
Vi har gennemgået kortlæsernes registreringer i de pågældende busser og kan dokumentere, at der er regi-
streret check ind og check ud på samme ture som kundens. For at undersøge, om der skulle have været fejl 
på dato-/tidsindstillinger på samtlige kortlæsere, har vi desuden undersøgt rejserne for nogle af de andre 
kunder, som har været med på kundens tur. Disse kunder har rejst videre i andre transportmidler, hvor 
dato/tid stemmer overens med de to rejser, der er registreret på kundens kort. Vi vedlægger dokumentati-
on herfor.  
Vi må således fastholde, at der er registreret rejser på kundens rejsekort, som kunden hæfter for i medfør 
af kortbestemmelsernes pkt. 5. Vi kan selvsagt ikke forklare, hvad der kan være årsag til misforståelsen, 
men der er flere tænkelige muligheder, som vi vil bede kunden undersøge nærmere;  

- Kunden kan have taget fejl af datoerne for, hvornår hun har rejst. 

- Kunden kan have flere rejsekort, og kan have taget fejl, således at hun havde et andet kort på sig, 

f.eks. et anonymt rejsekort, mens det personlige kort blev anvendt af en anden.  

- Andre kan have haft adgang til kundens kort. Selvom kortet er personligt, vil dette først blive opdaget 

ved en eventuel kontrol undervejs, og kundens kort er ikke kontrolleret på de to rejser.  Det er derfor 

muligt for andre at rejse på et personligt kort. Vi kan supplerende oplyse, at andre i kundens hus-

stand også har et rejsekort.  

Uanset hvem der har rejst på kortet, må vi fastholde, at kunden hæfter for de registrerede rejser, jf. kort-
bestemmelsernes pkt. 5. Rejsekortet har ikke været spærret eller på anden måde meldt bortkommet, og 
kunden har da også brugt rejsekortet sidenhen.” 
 

Hertil har klageren anført: 
 
”Jeg bliver bedt om at forholde mig til følgende:  

1. Kunden kan have taget fejl af datoerne for, hvornår hun har rejst 
 

Kommentar: 
Den 26. juni 2013 rejste jeg med fly til Oslo for at hente to børnebørn i forbindelse med min datter og svi-
gersøns flytning til Danmark. Jeg brugte denne dag, som det kan ses, rejsekortet til turen ud til lufthavnen. 
Samme aften rejste jeg og børnene med Oslobåden retur - ankomst morgenen efter, den 27. 6, datoen for 



   

de to rejser, sagen drejer sig om. Jeg og børnene blev hentet ved Oslobåden af min mand ved ankomsten 
og kørte direkte til vores sommerhus. Dér opholdt vi os i en længere periode, hvor jeg ikke brugte kortet, jf. 
Movias bemærkning om, at jeg først benyttede det igen den 22. 7. 
I min første reaktion, ca. en måned senere, da jeg opdagede den fejlagtige registrering, skrev jeg, at jeg slet 
ikke var i landet den pågældende dag. Det er selvfølgelig uheldigt, og jeg kan ærgre mig over, at det giver 
indtryk af ”forvirret mormor”. Jeg og mine børnebørn rejste faktisk tilbage til Dk fra Norge allerede samme 
aften (26.6.), og ankom altså med båden den 27.6.  Der er vidner på, at min færden er som beskrevet! 
 
2. Kunden kan have flere rejsekort, og kan have taget fejl, således at hun havde et andet kort på sig, f.eks. 
et anonymt rejsekort, mens det personlige kort blev anvendt af en anden.  
 

Kommentar: Jeg har kun det ene rejsekort.  

3. Andre kan have haft adgang til kundens kort. Selvom kortet er personligt, vil dette først blive opdaget ved 
en eventuel kontrol undervejs, og kundens kort er ikke kontrolleret på de to rejser.  Det er derfor muligt for 
andre at rejse på et personligt kort. Vi kan supplerende oplyse, at andre i kundens husstand også har et 
rejsekort.  
 

Kommentar: Jeg fastholder at kortet lå i min pung. Movia bemærker, at ”andre i kundens husstand også har 
et rejsekort”. Ja, min mand har netop sit eget, og vi er kun os to i husstanden.  
 

Afsluttende bemærkninger  
Jeg hæfter mig ved, at Movia oplyser, at der har været et problem med apparaturets indstilling. Citat: 
 ”Det bemærkes dog, at turen i linje 2A har været indstillet forkert, hvorfor alle check ind er registreret som 

Kastrup st. og alle check ud som Alléen/Kastruplundgade.”  
 
Kan det tænkes, at der er andre fejl ved rejsekort-registreringerne på denne dato, som måske bare ikke er 
blevet opdaget af andre passagerer?  
 
Jeg opfatter ulejligheden og tidsforbruget i forbindelse med denne klage – og det tilhørende gebyr på kr. 80 
- som en borgerpligt. Det er dybt foruroligende som rejsekortkunde at opleve en teknologi, der sender mig 
på en fantasirejse til en ukendt destination på en sommerdag, hvor jeg i det virkelige liv sejlede med et skib, 
kørte i min bil og resten af tiden opholdt mig intetanende på landet, langt fra Metro og 2A.”  

 
Herover for har indklagede tilføjet: 
 
”Da kunden stadig er af den opfattelse, at hun ikke har foretaget rejserne, har vi undersøgt sagen endnu en 
gang, ligesom sagen er forelagt Rejsekort A/S for nærmere tekniske undersøgelser. Det er på den baggrund 
fortsat vores opfattelse, at der foreligger det fornødne bevis for, at rejserne er korrekt registreret. 
Dette baserer vi på, at dato og tid for alle 5 kortlæsere, som kortet var i kontakt med den pågældende dato, 
er korrekt, hvilket er dokumenteret ved tidligere fremlagte udskrifter, hvoraf også ses at andre kunder, der 
har rejst videre med andre transportmidler, har efterfølgende registreringer af tid og dato, der stemmer 
overens hermed. 
Vi vedlægger udskrifter fra bussernes tale-data-radio, der viser, hvornår busserne rent faktisk har været ved 
hvilke stoppesteder. Med gult er markeret steder/tidspunkter hvor kunden har foretaget check ind og 
check ud. Dette stemmer ligeledes overens med tidspunkterne i rejsekortsystemet.  
 
 
 
 
 



   

Bus1541 tur 205  Ankomsttid          Afgangstid 

 
 
Bus 1539 tur 194 

 
Bus1533 tur 179 

 
Af udskrifterne fremgår også, at den buslinje 2A, hvor rejsekortudstyret var indstillet forkert, faktisk kørte 
den normale rute for linje 2A.  
 
Rejserne den 27. juni er i praksis foregået sådan (CI = Check ind, CU = Check ud): 
Rejse nr. 1:  
CI ved C.F. Richs Vej – CU ved H.C. Ørstedsvej/Rosenørns Allé.  
Rejse nr. 2:  
CI ved Forum st. – CI ved Aksel Møllers Have – CU ved C.F. Richs Vej/Tesdorpfsvej.  
 
Rejserne ligner således rejser, som kunden normalt foretager. For god ordens skyld skal vi afklarende oply-
se, at der ikke er foretaget rejse med Metro, men udelukkende med linje 2A. 



   

I henhold til § 64, stk. 1 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge påhviler bevisbyrden for, at en 
betalingstransaktion (her; en rejse) er korrekt registreret og ikke er ramt af tekniske svigt eller fejl, beta-
lingsudbyderen.  
Denne bevisbyrde har Movia (og Rejsekort A/S) løftet, idet det med de fremlagte oplysninger og udskrifter 
af såvel rejsekortsystemet som bussernes tale-data-radio er dokumenteret, at de pågældende rejser er 
korrekt registreret, og at systemet ikke var ramt af tekniske fejl af betydning for vurderingen af, hvorvidt 
rejserne er foretaget eller ej. Det forhold, at den pågældende tur i linje 2A har været forkert indstillet, æn-
drer således ikke ved denne vurdering.  
Vi bemærker i øvrigt, at det efter vores opfattelse ikke har betydning for sagens afgørelse, hvorvidt kunden 
ankom fra Norge til Danmark den 26. juni eller den 27. juni.  
Vi skal herudover fremhæve, at denne sag ikke angår misbrug af kortet fra tredjemands side, idet rejsekor-
tet ikke er eller har været meldt bortkommet eller spærret. Tværtimod oplyser kunden i sit svar af 31. ok-
tober 2013, at ”jeg fastholder at kortet lå i min pung”.  
At klagen ikke kan imødekommes understøttes af praksis fra Pengeinstitutankenævnet. Vi vedlægger kopi 
af to afgørelser fra Pengeinstitutankenævnet, som illustrerer praksis i lignende sager. Vi vedlægger til anke-
nævnets orientering kopi af den kommenterede betalingstjenestelov (Susanne Karstoft, 2012), s. 464-470, 
hvori praksis fra Pengeinstitutankenævnet ligeledes er gengivet.  
Det er naturligvis vigtigt for trafikselskaberne og Rejsekort A/S, at kunderne har tillid til rejsekortsystemet, 
og vi anerkender fuldt ud, at bevisbyrden for at registreringerne er korrekte, ligger hos selskaberne. I hånd-
teringen af sager, hvor der er bevistvivl, kommer tvivlen da også generelt set kunderne til gode. Vi mener 
dog, at vi i denne sag har dokumenteret, at rejserne er korrekt registreret, og at der således ikke er tvivl om 
dette. Kunden hæfter derfor for de registrerede rejser.” 

 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
Udskrifter fra rejsekort/standere/ruteoversigter for linje 2A 
Uddrag af lovtekst, afgørelser fra pengeinstitutankenævnet 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:  
 
Under sagen har ankenævnet anmodet Movia om at bekræfte, at de oplysninger, som er givet i 
klagesagen om klagerens rejsekorthistorik, er de samme oplysninger, som fremkommer ved en 
søgning i Back Office om denne rejse. Dette har Movia bekræftet og har indsendt følgende udskrift 
fra Back Office: 
 
 

 
 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Fra Lov om betalingstjenester:  



   

Hæftelses- og ansvarsregler 

§ 61. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktio-

ner, jf. § 57, medmindre andet følger af § 62. Ved en uautoriseret transaktion skal betalers udbyder straks 

tilbagebetale betaleren beløbet. 

Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes 

anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at 

bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. 

§ 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af 

et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk. 2-6. Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transakti-

onen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers 

udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der 

opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtel-

ser efter § 59. 

Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til 1.100 kr. for 

tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet 

hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. 

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab 

som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den 

til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og 

1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, 

at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til 

den uberettigedes kendskab, 

2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den ube-

rettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 

3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. 

Stk. 4. Betaleren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af beta-

lingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i 

tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør, 

1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underret-

te betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkom-

met, eller 

2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig ad-

færd har muliggjort den uberettigede anvendelse. 

Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 

kr. 

Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede an-

vendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforan-

staltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforan-

staltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, 

hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. 

Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udby-

deren har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået 

kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsin-

strumentet spærret. 

Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet 

egnede foranstaltninger, jf. § 60, stk. 1, nr. 2. 



   

Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at 

der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet. 

Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes 

anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at 

bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og 8 ikke finder anven-

delse på mikrobetalingsinstrumenter, hvis det på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at 

spærre for brugen af det. 

Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge, medmindre det ikke er muligt for betalers udbyder af e-

penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet. 

……. 

§ 64. Udbyderen har bevisbyrden for, at en betalingstransaktion er korrekt registreret og bogført og ikke 

er ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Ved brug af et betalingsinstrument har udbyderen endvidere bevis-

byrden for, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er blevet anvendt i 

forbindelse med betalingstransaktionen. Registrering af brug af et betalingsinstrument er ikke i sig selv bevis 

for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har und-

ladt at opfylde sine forpligtelser, jf. § 59. 

Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes 

anonymt, eller hvor udbyderen på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at 

betalingstransaktionen var autoriseret.” 

 

Fra Rejsekort Kortbestemmelser:  

 

5. Hæftelse for brug af rejsekort  

 

5.2 Hæftelse for rejsekort med tank-op-aftale  
Kortindehaver hæfter for betaling for alle rejser, der foretages med rejsekort. For rejsekort med tank-op-

aftale dækker Rejsekort A/S tab hos kortindehaver som følge af andres uberettigede brug af rejsekort, hvis 

der snarest muligt efter, at den uberettigede brug kommer til kortindehaverens kendskab, rettes henven-

delse til Rejsekort A/S med henblik på spærring af rejsekort. Hvis Rejsekort A/S imidlertid kan godtgøre, at 

kortindehaveren ikke snarest muligt efter at have fået kendskab til, at rejsekort var bortkommet, stjålet 

eller under mistanke om at være misbrugt, rettede henvendelse til Rejsekort A/S med henblik på at spærre 

sit rejsekort, hæfter kortindehaveren for tab som følge af andres uberettigede brug af rejsekort frem til 

spærringen med et maksimalt beløb på 4.000 kr., se afsnit 4.1.”<< 

 
 
Den konkrete sag:  
 
På bus 1541 tur 205 buslinje 2A den 27. juni 2013 foretog chaufføren en forkert manuel indstilling 
af bussens rejsekortudstyr, således at alle tjek-ind blev registeret som værende sket på Kastrup st. 
og alle tjek-ud på Alleen/Kastruplundgade. Movia har til ankenævnets baggrundsoplysning forkla-
ret, hvorledes dette kan ske.  
 
På baggrund af de af Movia indsendte registreringer om bussen, finder ankenævnet det herefter 
godtgjort, at bussen reelt kørte den sædvanlige rute for buslinje 2A, selv om udstyret viste en an-
den rute.  
 



   

Således som sagen foreligger oplyst, kan ankenævnet ikke afvise, at klagerens rejsekort er regi-
streret anvendt den 27. juni 2013 på buslinje 2A på to rejser på Frederiksberg, hvor udrejsen fore-
taget fra C.F. Richsvej kl. 13:38, og hvor hjemrejsen blev afsluttet på Tesdorpsvej / C.F.Richsvej 
kl. 15:22.  
 
På den baggrund og da klageren, som er bosiddende tæt ved C.F. Richsvej, hvorfra hun ifølge de 
fremlagte udskrifter fra rejsehistorikken ofte påbegynder og afslutter sine rejser, ikke har gjort 
gældende, at hendes rejsekort har været bortkommet eller forsøgt misbrugt, men fastholder at 
rejsekortet har ligget i hendes taske, er det ankenævnets opfattelse, at klageren i medfør af rejse-
kort kortbestemmelser punkt 5.2 første punktum hæfter for de rejser, som er registreret foretaget 
den 27. juni 2013 med hendes rejsekort. 
 
Ankenævnet bemærker, at der ikke er fremkommet oplysninger om, at klagerens rejsekort skulle 
være fejlbehæftet, og kortet har da også været anvendt både før og efter den omhandlede dag, 
uden at der har været fejlregistreringer. 
 
Det er Forbrugerombudsmanden og/eller Finanstilsynet, som fører tilsynet med, at rejsekortsyste-
mets sikkerhedsprocedurer er tilstrækkelige, jf. rejsekort kortbestemmelser pkt. 7.4. 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Movia er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af beløbet på 35 kr.  
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. § 26, stk. 4, mod-
sætningsvist.  
 
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. 
 
 
 
 
På ankenævnets vegne, den 31. januar 2014 
 

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 
 


