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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2016-0271 
  
Klageren:  XX  
  2720 Vanløse  
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S  
CVRnummer: 21 26 38 34  
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse i zone uden for Øresundsbillet gyldig 

Malmø (A)-Kastrup/ København City (F+L).   
 
Parternes krav:  Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret 
  Indklagede fastholder denne 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 

Bjarne Lindberg Bak  
  Alice Stærdahl Andersen 
   
 
 

 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på sit møde den 7. marts 2017 truffet følgende: 

 
AFGØRELSE 

 
Metro Service skal frafalde kontrolafgiften og betale 10.000 kr. for tabt sag i ankenævnet, jf. ved-
tægterne § 25, stk. 2. 
 
Da klageren har fået medhold, tilbagebetales klagegebyret, jf. vedtægterne § 24, stk. 2.  
 

- 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. 

-oOo- 
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SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: 
 
Klageren købte den 9. november 2016 en retur-Øresundsbillet Kastrup/København City (F+L) – 
Malmø (A) hos DSB Salg & Service, hvor han ifølge egne oplysninger fik at vide, at billetten gjaldt 
fra en station i hovedstadsområdet til en station i Malmø.  
 
Klageren rejste den 10. november 2016 retur fra Malmø st. med sin Øresundsbillet som rejse-
hjemmel.  
 
En billet til Kastrup/ København City (F+L) kan anvendes i omstigningsområde (F+L), hvilket sva-
rer til zone 01, 03 og 04.  
 

Klagerens billet 

 
Ifølge klageren spurgte han desuden en DSB-togfører i Øresundstoget mod København, hvor billet 
gjaldt til, hvorefter han blev oplyst, at billetten kunne bruges i hele metrosystemet. Klageren steg 
efterfølgende af Øresundstoget og skiftede til metroen.  
 
Efter metroen havde forladt Fasanvej st. var der kontrol af klagerens rejsehjemmel, hvor han 
fremviste sin Øresundsbillet. Klageren blev herefter klokken 20:14 pålagt en kontrolafgift på 750 
kr. for manglende tillægsbillet, da han rejste i zone 02, som var udenfor (F+L) området.  
 
Klageren anmodede den 14. november 2016 Metro Service om annullering af kontrolafgiften og 
anførte til støtte herfor, at han var blevet fejlinformeret af en DSB-kontrollør i Øresundstoget, som 
oplyste, at klagerens billet gjaldt til hele metrosystemet.  
 
Metro Service fastholdt den 14. november 2016 kontrolafgiften med henvisning til selvbetjenings-
princippet, samt at klagerens billet dækkede omstigningsområderne (F+L) i København, hvorfor 
han skulle have haft købt en tillægsbillet for at have korrekt rejsehjemmel. Metro Service efter-
spurgte information om medarbejderne ombord på Øresundstoget, så de havde mulighed for at 
undersøge sagen nærmere.  
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Til dette svarede klageren, at der var tale om en gruppe på 3-4 stykker i røde jakker, og at det var 
en mørkhåret kvinde, som gav ham informationen.  
 
Metro Service fastholdt den 16. november 2016 kontrolafgiften, da det ikke havde været muligt at 
identificere DSB-togførerne på baggrund af de givne oplysninger.  
 
Ifølge Metro Service hænger følgende oversigt på DSB-stationer og på perronen på Malmø st.:  

 

 
 
 
 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Klageren kunne ved kontrollen i metroen den 10. november 2016 i zone 02 ikke forevise gyldig 
rejsehjemmel, da han ikke havde en tillægsbillet og befandt sig uden for området benævnt (F+L), 
som hans Øresundsbillet gjaldt til. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette.  
 
Metro Service har oplyst, at oversigten over gyldighedsområderne for billetter med bogstav befin-
der sig såvel på DSB-stationer som på perronen i Malmø.  
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Efter det af Metro Service oplyste lægger ankenævnet til grund, at oversigten ikke forefindes på 
Metrostationer.  
 
Imidlertid er en billet med gyldighedsområde (F+L), som svarer til zone 01, 03 og 04, også gyldig 
til rejse mellem en lang en række metrostationer. Klageren kunne ved omstigning til metro inden 
for sin billets gyldighedsområde derfor ikke på en metrostation gøre sig bekendt med billettens 
gyldighedsområde. 
 
På den baggrund finder ankenævnet, at Metro Service ved klagerens henvendelse skulle have fra-
faldet kontrolafgiften. 
 
Metro Service skal derfor betale 10.000 kr. for tabt sag i ankenævnet, jf. vedtægterne § 25, stk. 2.  
 
 
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. 
 

Ifølge de dagældende fælles rejseregler for trafikvirksomhederne i Hovedstadsområdet, hvori 
hjemmelen til udstedelse af kontrolafgift fremgår, anføres det således bl.a., at passageren skal 
have gyldig rejsehjemmel 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 lokal-
banetog indtil perronen forlades.  
 
Passagerer, der ikke på forlangende viser gyldig billet eller kort, herunder korrekt ind-checket rej-
sekort, skal betale en kontrolafgift på 750 kr.  
 
Selskaberne kan nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. mod samtidig betaling af den ordinære billet-
pris, hvis særlige forhold gør sig gældende. 
 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
 
” Jeg har kørt fra Malmø på Øresundsbillet(retur) som er købt hos DSB Salg&Service.  
Jeg får ved købet at vide at den gælder fra en station i hovedstadsområdet til en station i Malmø.  
Jeg spørger envidere en kontrollør/togfører i Øresundstoget hvor denne billet gælder  
og får at vide at den gælder i hele metrosystemet.  
På baggrund af denne misinformation har jeg kørt uden gyldig billet mellem Fasanvej og Flintholm. 
Jeg forventer at Metroselskabet frafalder kravet om en kontrolafgift på 750kr. 
Alternativt at selskabet bag personalet i Øresundstoget betaler afgiften”  
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Indklagede anfører følgende:   
 
” Metroen kører, i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet, efter et selv-
betjeningssystem, 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 
forlangende. 
 
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 10. november 2016 kl. 20:14 på strækningen Fas-
anvej station (zone 02) – Flintholm station (zone 02). Klager fremviste en Øresundsbillet gældende 
for omstigningsområde F+L. Da klager ikke var i besiddelse af gyldig rejsehjemmel blev der ud-
skrevet en kontrolafgift efter gældende regler. 
 
I de Fælles Rejseregler kan man blandt andet læse: 
 

 
 
Klager skriver i sin første henvendelse blandt andet følgende: 
Jeg har kørt fra Malmø på Øresundsbillet(retur) som er købt hos DSB Salg&Service. Jeg får ved 
købet at vide at den gælder fra en station i hovedstadsområdet til en station i Malmø. Jeg spørger 
envidere en kontrollør i Øresundstoget hvor denne billet gælder og får at vide at den gælder i hele 
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metrosystemet. På baggrund af denne misinformation har jeg kørt uden gyldig billet mellem Fas-
anvej og Flintholm. Dette er dog igen en antagelse på baggrund af information fra den medarbej-
der der har udstedt denne kontrolafgift . Jeres medarbejder har taget billede af min billet + pas 
Jeg forventer på baggrund af dette at i frafalder kravet om en kontrolafgift. 
 
Stewarden tog et foto af klagers billet i kontrolsituationen: 

 
 
Når man læser billetten kan man se, at den er gældende fra Kastrup/København City område F+L 
til Malmø område A og retur. Det er således korrekt, at billetten er gældende fra en station i Ho-
vedstadsområdet, i dette tilfælde de stationer i Hovedstadsområdet, der ligger i omstigningsområ-
de F+L. Hos såvel DSB som på perronen i Malmø kan man se nedenstående kort: 
 

 
Af kortet fremgår det tydeligt, i hvilket område en F+L billet er gyldig. Metroens område er yder-
mere indsat som forstørrelse på kortet. Hvis man har købt en F+L billet gælder den i Hovedstads-
området til og med Frederiksberg station hvis man kommer med Metroen fra Lufthavnen. Hvis 
man ønsker at rejse længere end til Frederiksberg station skal der anskaffes yderligere rejsehjem-
mel inden rejsen fortsættes. 
 
På baggrund af klagers anden henvendelse hvori han skrev: 
De medarbejdere ombord på Øresundstoget som jeg modtog informationen fra, var samlet 3-4 
stykker i røde jakker. Den som specifikt sagde at jeg kunne køre i hele metrosystemet, var en 
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kvinde, jeg mener at hun var mørkhåret. - jeg har spurgt min kollega som jeg fulgtes med som 
bekræfter dette. Hverken han eller jeg kan huske yderligere detaljer. Jeg tog toget fra Malmø ca 
19:13 
 
..henvendte vi os til DSB som skrev således tilbage: 
 
Hej xxx 
Tak for din henvendelse. 
Jeg har nu undersøgt sagen. 
Ud fra de oplysninger, som kunden har oplyst til jer, er det ikke muligt for os at identificere den 
togfører, som kunden har mødt på sin rejse fra Malmö til København den 10. november. Ifølge 
vores oplysninger er de to danske togførere begge mænd (hhv. fra Malmö/København H og til 
Østerport).  
 
I sin tredje henvendelse skriver klager blandt andet:  
Jeres svar tyder desuden på at i ikke har behandlet oplysningerne grundigt. Jeg har ikke nævnt 
noget om at det var togføreren. Jeg ved ikke hvad der ellers er af personale på toget, men da der 
var tale om en gruppe på 3-4 stykker kan det jo ikke have været togførere alle sammen. 
Vi skal beklage hvis klager ikke mener, at vi har behandlet forespørgslen og svaret til/fra DSB 
grundigt. Vi kan dog forsikre om, at vi ikke har misforstået eller fejlbehandlet hverken spørgsmål 
eller svar. Det er således, at det som klager kalder for ’kontrollør’ i sin første henvendelse, hedder 
’togfører’ hos DSB, ligesom fx kontrollør hedder ’steward’ hos Metro. 
 
Da vi naturligvis ikke var til stede i Øresundstoget er det ikke muligt præcist, at vide hvordan kla-
ger stillede sit spørgsmål og hvorledes svaret på spørgsmålet faldt. DSB’s togførere gennemgår, 
ligesom metroens stewarder, en omfattende uddannelse i billetter/kort/zoner etc. og vi finder det 
usandsynligt, at uddannet personale skulle have udtalt, at en billet til F+L skulle være gyldig til 
hele metrosystemet. 
 
Med henvisning til selvbetjeningsprincippet hvor det er passagerens eget ansvar, at sørge for, at 
have gyldig rejsehjemmel til hele turen, at det hos såvel salgsstedet som i Malmø er muligt, at 
orientere sig på et kort, samt med baggrund i DSB’s svar på vores forespørgsel, fastholder vi vort 
krav om betaling af kontrolafgift XXX på 750 kroner. 
 
 
 
 
 
På ankenævnets vegne  
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 

 


