
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2010-0190 
 
 
Klageren:  XX på vegne YY 
  4700 Næstved 
 
 
Indklagede: DSB S-tog 750 kr.  
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift  på 750 kr. for udløbet billet. 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 18. april og 3. maj 2010.  
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 15. juni 2010.  
 
Sagens omstændigheder: Klagerens lillesøster rejste med S-tog linje A fra Københavns Hoved-
banegård til Nørreport station den 17. april 2010 og blev kl. 20:15 pålagt en kontrolafgift for 
”manglende zoner – billet”. 
 
Forinden havde hun kl. 18:00 stemplet 2 gange på et 2-zoners kort samt købt en tillægsbillet i 
forbindelse med afrejsen fra Skodsborg i zone 50 mod Københavns Hovedbanegård.  
 
Der er uenighed mellem parterne om sagens forløb. 
 
Klageren har gjort gældende, at lillesøsteren stod på perronen og rakte billet og kort til en S-
togsrevisor i togets døråbning for at høre om stemplingen fortsat var gyldig, hvorefter S-
togsrevisoren tog kort og billet i hånden og trådte baglæns ind i toget. Søsteren trådte herefter ind 
i toget for at vente på svaret. S-togsrevisoren spurgte, hvor der var stemplet og var minimum 30 
sekunder om at svare, hvilket betød, at toget i mellemtiden fløjtede afgang. Først da toget var sat 
i gang, oplyste S-togsrevisoren følgende: ”Billetten er udløbet, den holdt til kl. 19.30”. Herefter 
blev klagerens søster bedt om at udlevere sygesikringskort, og hun regnede med, at der bille blive 
udskrevet en billet til hende, når S-togsrevisoren havde været så længe om at svare hende. Hun 
blev ikke oplyst om, at det var en kontrolafgift, han udskrev, eller baggrunden for denne.  
 



   

DSB S-tog har oplyst, at de har hørt den pågældende S-togsrevisor om sagen, og at denne gør 
gældende, at kontrollen foregik, da klagerens søster sad i kupeen efter at toget havde forladt ho-
vedbanegården. Svaret gengives her:  

 
 
Forsiden af klippekortet havde følgende tekst: ”I Hovedstadsområdet 1 klip: 1 time i 2 zoner. Sid-
ste påstigning skal ske inden kortets udløb”. Her gengives bagsiden af et 2-zoners klippekort:  
 

 



   

  
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at S-togsrevisorens oplysninger om sagsforløbet er usande, og formentlig afgivet fordi hun ved, at 
hun ikke har ageret korrekt i situationen,  
 
at DSB S-tog ikke har forholdt sig til kravet om at se optagelserne fra hændelserne, der endvidere 
kan dokumenteres af søsterens veninde, som var med på turen,  
 
at søsteren stod på perronen og rakte billet og kort til S-togsrevisoren og spurgte om de var gyldi-
ge. Han tog kort og billet og trådte baglæns ind i toget, så hun var nødt til at træde op i toget og 
regnede selvfølgelig med at en autoritet i uniform ville hjælpe hende. Han var længe om at svare 
og i mellemtiden nåede toget at fløjte afgang,  
 
at han ikke på noget tidspunkt oplyste, at han var ved at skrive en kontrolafgift, hvorfor ordlyden 
på bagsiden af kontrolafgiften ikke overholdes. Her fremgår det, at personalet skal give en fyldest-
gørende forklaring på, hvorfor der udskrives en kontrolafgift. Søsteren troede han ville skrive en 
billet til hende, fordi han havde været så længe om at svare,  
 
at det måtte være en ren rutinesag for den pågældende medarbejder at oplyse om kort og billet 
var gyldige, hvorfor det ikke burde have taget op til et halvt minut.  
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at S-togsrevisoren har forklaret til sagen, at klagerens søster sad i en kupe, da billetkontrol blev 
gennemført kl. 20:15, og toget havde på dette tidspunkt forladt stationen. Klippekort og billet var 
ikke gyldige efter kl. 19:30. 
 
Kontrolafgiften blev således udstedt efter gældende regler, fordi kunden ikke havde gyldig billet. 
 
På baggrund af en redegørelse fra S-togsrevisorernes ledelse, som har talt med den pågældende 
medarbejder, må DSB S-tog afvise kundens forklaring om, at hun henvendte sig til S-togsrevisoren 
inden togafgang. 
 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
§ 6 i den dagældende lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik, som er det oprindelige 
lovgrundlag for opkrævning af kontrolafgifter, havde følgende ordlyd:  
 



   

§6. Selskabet fastsætter takster og billetteringssystem for rejser med bus og tog, der alene foretages inden for hovedstadsom-
rådet.  

Stk. 2. Selskabet kan fastsætte kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig billet eller kort. Af-
gift og gebyr kan inddrives ved udpantning.  

Stk. 3. Selskabet kan fastsætte regler om pligt for rejsende, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, til på forlangen-
de at forevise legitimation med henblik på at fastslå passagerens identitet.  

 

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår at ”takst- og billetteringssystemet for S-banerne er 
indført for at give passagererne mulighed for hurtig adgang til perroner og tog uden sinkende bil-
letkontrol især i myldretid og for at spare væsentlige personaleudgifter, som i modsat fald måtte 
dækkes gennem øgede billetpriser eller øget skattetilsvar.” 
 
I henhold til § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om kontrolafgifter af 22. september 2006 udstedt i med-
før af lov om jernbaner § 23 fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i 
forretningsbetingelserne. 
 
Det fremgår af indklagedes forretningsbetingelser, at passageren ved rejsens begyndelse skal væ-
re i besiddelse af gyldig billet eller kort, der opbevares under hele rejsen og selv skal kontrollere, 
at stemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) er korrekt. Passageren skal uopfordret vise 
billet eller kort til DSBs personale. DSB accepterer kun billet eller kort, der vises i umiddelbar til-
knytning til personalet anmodning herom. Passagerer, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres 
rejse, skal betale en kontrolafgift på 750 kr.  
 
Den konkrete sag:  
 
Kontrolløren har oplyst, at han først kontrollerede klagerens rejsehjemmel, efter at toget var sat i 
gang. Ankenævnet finder, således som sagen foreligger oplyst,  ikke grundlag for at tilsidesætte 
denne forklaring fra kontrolløren. Ankenævnet har herved lagt vægt på, at det var åbenbart – og 
også burde have været det for den 17-årige klager – at klippekortet, der varstemplet kl. 18.00, og 
hvis gyldighed efter oplysningerne på bagsiden af kortet er  maximalt 2 timer,  ikke længere var 
gyldigt kl. 20.15.   
 
Herefter finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klage-
rens søster skal fritages for kontrolafgiften.  
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSB S-tog er berettiget til at opretholde kravet om klagerens søsters betaling af kontrolafgiften på 
750 kr. 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 6. december 2010.  
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


