
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2010-0019 
 
 
Klageren:  xx på vegne yy 
 
Indklagede: DSB S-tog A/S 
 
 
Klagen vedrører: 17 kontrolafgifter á 750 kr.    
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 14. januar 2010. 
 
Sagens omstændigheder: Indledningsvist bemærkes at klageren i brev af 14. juni 2010 til an-
kenævnet har oplyst, at hun på vegne sin søn kan anerkende at betale de kontrolafgifter, der er 
pålagt følgende datoer: 
 
11. januar 2009 kl. 20:45 
12. januar 2009 kl. 22:30 
19. januar 2009 kl. 06:12 
19. januar 2009 kl. 09:08 
21. januar 2009 kl. 23:33 
25. januar 2009 kl. 22:10 
 
Disse kontrolafgifter vil derfor ikke indgå i sagens behandling.  
 
Følgende kontrolafgifter er pålagt før 1. januar 2009, og er derfor ikke omfattet af ankenævnets 
kompetence, hvorfor de heller ikke indgår i sagens behandling: 
 
09. marts 2008 kl. 19:22 
23. december 2008 kl. 07:40 
26. december 2008 kl. 16:53 
 
Herefter vedrører sagen nedennævnte kontrolafgifter, som klageren gør gældende ikke er udfyldt 
af hendes søn men af en person, som misbruger sønnens personlige data: 
6. januar 2009 kl. 20:35 i linje B, der er ikke forevist legitimation ved kontrollen. 



   

 
10. januar 2009 kl. 17:08 i linje E, der er ikke forevist legitimation ved kontrollen. 
 
19. januar 2009 kl. 08:12 i linje B, der er ikke forevist legitimation ved kontrollen. 
 
19. januar 2009 kl. 10:37 i linje E, der er ikke forevist legitimation ved kontrollen. 
 
3. februar 2009 kl. 11:25 i linje E, der er ikke forevist legitimation ved kontrollen. 
 
16. februar 2009 kl. 05:43 i linje E, der er ikke forevist legitimation ved kontrollen. 
 
2. august 2009 kl. 21:55 i linje A, der er ikke forevist legitimation ved kontrollen. 
 
23. august 2009 kl. 20:27 i linje A, der er forevist knallertbevis ved kontrollen. 
 
8. september 2009 kl. 19:49 i linje E, politi har bekræftet identitet ved kontrollen. 
 
4. oktober 2009 kl. 22:24 i linje A, der er forevist knallertbevis ved kontrollen. 
 
17. november 2009 kl. 11:15 i linje E, der er forevist knallertbevis ved kontrollen. 
 
19. november 2009 kl. 12:53 i linje E, der er forevist uddannelseskort ved kontrollen, men ikke 
til de zoner, som rejsen omfattede. 
 
22. november 2009 kl. 24:44 i linje A, der er forevist knallertbevis ved kontrollen. 
 
3. marts 2010 kl. 11:15 i linje E, i forbindelse med denne kontrol blev der ikke forevist legitimati-
on, men S-togsrevisoren har beskrevet passageren i en intern notits samme dag. Hun anførte føl-
gende: Høj fyr på ca. 190, meget korthåret, barberet, lyst. Jakke sort plastik/læderagtig og lynåls 
var gået i stykker, han havde ørering – i øvrigt meget stille og rolig fyr.” 
 
S-togsrevisoren blev den følgende dag anmodet af DSB S-tog om at lede efter et billede af passa-
geren på internettet. Den 8. marts 2010 har S-togsrevisoren oplyst, at hun ikke var i tvivl om pas-
sagerens identitet, efter at have fundet et billede af pågældende på nettet. 
 
11. juli 2010 kl. 00:04 i linje E, der er forevist knallertbevis ved kontrollen, og politiet blev desu-
den tilkaldt. Politiet fik lov at tage et billede af passageren og dennes knallertbevis. Dette er frem-
lagt i sagen.  
 
13. juli 2010 kl. 19:25 i linje E, der blev anvendt politi til identifikation. Det er anført på den in-
terne del af kontrolafgiften, at politiet kontaktede passagerens mor, der bekræftede, at sønnen 
havde et ar på albuen.  
 
31. juli 2010 kl. 18:33 i linje B, der blev anvendt politi til identifikation, og på den interne del af 
kontrolafgiften er anført, at passageren havde et ar på albuen, som var et kendemærke, og at 
politiet havde været grundige.  
 
Det knallertbevis, som er noteret forevist i de forskellige kontrolsituationer, er udstedt den 19. maj 
2009, og er gyldigt til den 18. november 2010.  
 



   

DSB S-tog har indført en procedure, hvor der tages billede af den legitimation, der forevises. Der 
er i sagen forelagt billeder af uddannelseskort tilhørende klagerens søn med følgende gyldigheds-
datoer:  
 
16.09.09 – 31.12.09                  
01.01.10 - 31.03.10                   
01.04.10 - 25.06.10                   
 
I forbindelse med at klageren bestred, at samtlige kontrolafgifter var pålagt hendes søn, anmode-
de DSB S-tog sønnen om at underskrive en erklæring herom. I første omgang var erklæringen 
imidlertid ikke udfyldt af sønnen, og DSB S-tog måtte anmode om en fornyet erklæring. Denne 
modtog de den 10. juni 2009. Erklæringen er fremlagt i sagen. 
 
Den 28. september 2009 skrev klageren til DSB Kundecenter, at de ikke vil betale de kontrolafgif-
ter, hvor sønnens navn var blevet misbrugt. DSB Kundecenter anmodede i brev af 16. november 
2010 sønnen om at indsende kopi af sit knallertbevis. Klageren spurgte i e-mail af 7. december 
om, hvorledes DSB vidste, at sønnen havde et knallertbevis og baggrunden for, at de ville se det-
te, når der ikke var underskrift herpå. Hun anførte, at DSB havde fået underskrifter nok. Da knal-
lertbeviset ikke blev indsendt, anførte DSB S-tog, i brev af 23. december 2009, at de ikke kunne 
behandle indsigelsen mod kontrolafgifterne, hvorfor disse blev fastholdt. 
 
Den 13. januar 2010 indgav klageren på vegne sønnen klage til ankenævnet og anførte, at sagen 
vedrørte ca. 15.000 kr. I forbindelse med skriftveksling af sagen, anmodede DSB S-tog den 25. 
januar 2010 klageren om at indsende kopi af knallertbeviset. Klageren svarede den 26. januar 
2010, at hun gerne ville vide, hvorledes DSB S-tog vidste, at sønnen havde et sådant, og at det i 
øvrigt var bortkommet, hvilket hun havde oplyst pr. mail et par gange til DSB S-tog.  
 
DSB S-tog har oplyst, at der i maj og juni måned 2010 er pålagt 5 kontrolafgifter til klagerens søn, 
hvor knallertbeviset har været forevist som legitimation.  
 
DSB S-tog anmodede endvidere klageren om at indsende kopi af uddannelseskortet. Hertil har 
klageren oplyst i e-mail af 4. oktober 2010, at de har ledt efter kortet, men at de klipper det i 
stykker, når sønnen har modtaget et nyt efter udløb eller de gange, hvor kortet har været stjålet 
fra sønnen, og at han ikke længere er under uddannelse, hvorfor han ikke har et uddannelseskort.   
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgifterne annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at DSB bad om knallertkørekort, men hvor ved de fra at sønnen har et? Det er ikke underskrevet, 
hvad skal det så bruges til? de har ikke nægtet at indsende knallertbeviset, men det er bortkom-
met, 
 
at sønnens navn er misbrugt,  
 
at det ikke er den samme kontrollør hver gang, hvorfor det anførte om, at kontrolløren kan gen-
kende sønnen ikke kan være korrekt, da klageren ikke ville kunne genkende personer, som hun 
har set i en mængde af mange mennesker, 
 
at man kan se, at underskrifterne ikke er den samme på alle kontrolafgifterne,  



   

 
at den beskrivelse, der er givet af sønnen ikke passer, da han hverken har ørering, er lyshåret eller 
har bakkenbarter eller går med plastik- eller læderjakke. Øreringe kan han ikke tåle, 
 
at klageren nemt kan se, at når man har set et uddannelseskort med billede af sønnen, er det 
nemt at finde ham på Facebook og dømme ham ud fra det,  
 
at klageren er i tvivl om det er den samme, som står med kortet på billederne, da tommefingeren 
er ikke ens. Desuden har hun gentagne gange bestilt et nyt kort,  
 
at der den 19-1-09 er udskrevet 4 kontrolafgifter på næsten samme tid, og man skal godt nok løbe 
stærkt for at nå det,  
 
at de kontrolafgifter, der er udskrevet den 23. december 2008 ikke kan være til sønnen, da han 
var med familien i Jylland, hvilket der er vidner på,  
 
at det er under alt kritik at DSB må behandle folk på denne måde og hele tiden drage i tvivl om 
der lyves,  
 
at de aldrig har nægtet at betale de kontrolafgifter, der er sønnens, og de ved godt, at der er 
kommet flere kontrolafgifter efter, at klagen er indgivet, hvor politiet har været tilstede, men så 
mange gange er det heller ikke. Men klageren har forklaret politiet i telefonen, at man ikke kan se 
sønnens underskrift tydeligt på knallertbeviset, så det kan under ingen omstændigheder bruges,  
 
samt at man ikke kan være i to tog på én gang, hvilket DSB ikke har kommenteret.  
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgifterne og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at håndskriften på erklæringen fra klagerens søn om, at han ikke har kørt med tog, er meget lig-
nende håndskriften på samtlige de 31 kvitteringer, der er udfyldt af modtageren i forbindelse med 
de billetkontroller, hvor der er udstedt afgifter til klagerens søns navn, 
 
at både Sekretariatet for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro og DSB Kundecenter har bedt klage-
rens søn indsende kopi af knallertbevis, fordi han har brugt dette til at legitimere sig med i flere af 
kontrolsituationerne, men klageren har oplyst, at beviset efterfølgende er bortkommet. I maj og 
juni 2010 er der foretaget yderligere 5 rejser, hvor der er udstedt afgifter til klagerens søn. I disse 
sager er forevist det knallertbevis, som skulle være bortkommet, 
 
at for at identificere klagerens søn har DSB Kundecenter bedt S-togsrevisor nr. 96 beskrive hans  
udseende og efterfølgende sammenligne med et billede af klagerens søn fra det sociale netværk 
Facebook. S-togsrevisor nr. 96 har bekræftet, at personen på billedet fra hjemmesiden var af per-
sonen, der blev kontrolleret,  
 
at i kontrolsituationerne den 29. marts 2010 samt den 2. og 10. april 2010 har klagerens søn fore-
vist uddannelseskort. Billedet på uddannelses-kortet er ikke meget afvigende i forhold til billedet 
fra Facebook og S-togrevisor nr. 96s beskrivelse,  
 
at håndskriften på kvitteringerne, der er udfyldt af modtageren i forbindelse med de billetkontroller 
fra kontrolsituationerne, hvor uddannelseskortet er fremvist, stemmer overens med håndskriften 



   

på erklæringen og resten af kvitteringerne. Eksempel: Ved kontrol mellem Birkerød og Hillerød blev 
der den 2. juni kl. 16:48 udstedt endnu en afgift til klagerens søn. I situationen foreviste han knal-
lertbevist og uddannelseskort. Tilkaldt politi identificerede pågældende som klagerens søn, og 
knallertbevis og uddannelseskort blev fotograferet. Billederne er fremlagt i sagen. 
  
Der foreligger i sagen følgende fakta: 
-Sønnen er blevet identificeret af politiet ved flere lejligheder, 
-S-togsrevisorerne kan genkende ham, 
-og det er S-togs opfattelse, at sønnens håndskrift er sammenfaldende med den håndskrift, der er 
skrevet af den person, som har kvitteret for afgifterne i kontrolsituationerne. 
-Sønnen er blevet opfordret til at indsende kopi af knallertbevis, som har været forevist i en kon-
trolsituation, men som han har nægtet. 
 
Der er flere forhold, der ikke stemmer overens. Klageren påstår, at det ikke er hendes søn, der har 
modtaget kontrolafgifterne, men erkender alligevel (i mail af 21. september 2010 og mail af 4. 
oktober 2010 til ankenævnet), at sønnen har (haft) et knallert- og uddannelseskort, hvilket sand-
synliggør, at det er sønnen, der har rejst, og som har modtaget kontrolafgifterne. 
 
Klageren har oplyst, at ”så mange gange har politiet heller ikke været til stede”. Dette bekræfter, 
at hun kender til de mange kontrolsituationer, samt at politiet har været involveret ved nogle af 
kontrolsituationerne. 
 
Endvidere pointeres det, at ingen af kontrolafgifterne er udstedt i de zoner, hvor sønnen har haft 
gyldigt uddannelseskort. 
 
Desuden henvises til supplerende oplysninger fra en sagsbehandler fra DSB Kundecenter, der har 
behandlet sagen tidligere: 

 
 ”Lige præcis i denne sag har vi gjort en stor indsats for at identificere ham i kontrolsituatio-

nen.  

 

Som jeg kan se det er kontrolafgifterne fra bilag 1 - 20 i ankenævnet, der er skriften sam-
menlignet med erklæringen (bilag 22), og skriften er også sammenlignet med en betalt kon-

trolafgift udstedt 09-03-2008 (bilag 21). På baggrund af skrift-sammenligningen er afgifterne 
bilag 1-20 fastholdt. Han har i flere af kontrolsituationerne forevist et knallertkørekort udstedt 

19-05-2009, bevisnummer 253-0040376. 

 
Den 03-03-2010 blev [sønnen] kontrolleret, og umiddelbart efter bad vi 

S-togrevisoren om at gå ind på hans navn på Facebook, og se om det var [sønnen] S-
togrevisoren havde kontrolleret. S-togrevisoren var 100 % sikker på at det var ham. Bilag 24 

er et billede fra Facebook. Skriften på A38 er sammenlignet med bilag 1-20, og det er samme 
person der har udfyldt alle dele.  

 

Bilag 25 er kontrolafgiften fra den 11-07-2010. Politiet var meget grundige med kontrollen, og 
[sønnen] gav selv lov til at der blev taget billeder af ham i kontrolsituationen. Endvidere blev 

der taget billede af hans knallertbevis udstedt 19-05-2010, bevisnummer 253-0040376 – det 
samme som er forevist i nogle af kontrolsituationerne fra bilag 1-20. 

 

Bilag 26 er kontrolafgiften fra 13-07-2010, hvor der har været politi til identifikation. Politiet 
ringede til [klageren], der bekræftede at det var [sønnen]. Moderen oplyste, at han har et 

kendetegn – nemlig et ar. Kvitteringen som han har udfyldt i toget er sammenlignet med kvit-
teringerne fra bilag 1-20, og det er samme skrift. 



   

 
Bilag 27 er afgiften fra 31-07-2010. Her var der også politi til identifikation, og han blev kendt 

på hans ar. Her er skriften også sammenlignet med bilag 1-20 og det er samme skrift.” 

 

Hvis klagerens søn insisterer på, at hans navn er blevet misbrugt, og at politiets identifikation af 
ham (både den 2. juni 2010 og tidligere i sagsforløbet) har været en fejltagelse, samt at S-togs-
revisorernes genkendelse af ham har været urigtig, anbefaler DSB S-tog, at han foretager anmel-
delse til politiet med henblik på at få sagen efterforsket. I givet fald vil DSB S-tog sætte sagen i 
bero indtil der foreligger en konklusion på politiets efterforskning. 
  
DSB S-tog vil endvidere respektere en uvildig vurdering af nævnte håndskrifter, hvis Ankenævnet 
beslutter at forelægge sagen for en skriftekspert.  
 

BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgifterne samt billedmateriale. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger, herunder at klagerens søn i forbindelse med i 
hvert fald 11 kontroller har erkendt at have rejst uden gyldig rejsehjemmel, og at underskrifterne 
på samtlige kontrolafgifter er stort set identiske, finderankenævnet, at det med tilstrækkelig sik-
kerhed er godtgjort, at det var klagerens søn, der kvitterede på de 17 kontrolafgifter, som er til 
pådømmelse i denne sag.  
 
Ankenævnet bemærker herved, at tidspunkterne for de fire kontrolafgifter udstedt den 19. januar 
2009 kl. 06:12, 08:12, 09:08 og 10:37 ikke i sig selv udelukker, at de er udskrevet til den samme 
person. Klageren har i øvrigt anerkendt to af disse afgifter.  
 
Ankenævnet bemærker endvidere, at klageren den 26. januar 2010 over for DSB S-tog og anke-
nævnet oplyste, at sønnens knallertbevis var bortkommet. Imidlertid blev knallertbeviset forevist i 
kontrolsituationerne den 23. august, 4. oktober, 17. november og 22. november 2009, samt ved 5 
kontroller i maj og juni 2010 og den 11. juli 2010. For så vidt angår de 5 kontroller i maj og juni 
2010, har klageren erkendt berettigelsen af de udstedte kontrolafgifter. Klageren har under klage-
sagens forløb ikke oplyst ankenævnet om, at knallertbeviset ikke længere var bortkommet. Anke-
nævnet finder det herefter ikke for godtgjort, at knallertbeviset ved de øvrige 5 kontroller skulle 
have været forevist af en anden person end klagerens søn.   
 
Ankenævnet har på baggrund af ligheden i underskrifterne ikke fundet det fornødent at forelægge 
sagen for en grafolog.   
 
Det anførte om, at sønnen i forbindelse med kontrollen den 3. marts 2010 ikke havde ørering eller 
sort jakke, kan under de foreliggende omstændigheder ikke føre til et andet resultat. 
 
Der er i de for ankenævnet foreliggende oplysninger ikke grundlag for at antage, at kontrolafgif-
terne ikke blev pålagt med rette, eller at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at kla-
gerens søn efterfølgende burde have været fritaget for at betale kontrolafgifterne. DSB S-tog er 
derfor berettiget til at opretholde kravet om betaling af de kontrolafgifter, der er omfattet af denne 
klagesag. 



   

 
   

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSB S-tog er berettiget til at opretholde kravet om betaling af de 17 kontrolafgifter på 750 kr. 
hver. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters § 15. 
 
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 3. december 2010. 
 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 

 


