
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2010-0199 
 
 
Klageren:  XX 
  4330 Hvalsø 
 
 
Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog A/S 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Rykkergebyr er frafaldet. 
  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Ingrid Dissing (2 stemmer) 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Første gang 4. marts 2010 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 22. juni 2010.  
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 28. december 2009 med tog fra Hvalsø mod Nør-
report station.  
 
Han forsøgte forgæves at købe en billet i automaten med sit betalingskort og valgte, da toget 
kom, at stige om bord uden billet, fordi han ikke havde kontanter eller klippekort.  
 
Han henvendte sig til togpersonalet for at løse problemet men blev pålagt en kontrolafgift kl. 
13.45.  
 
Klageren modtog den 4. marts 2010, 2. betalingspåmindelse med to påløbne rykkergebyrer på 100 
kr. hver, fordi afgiften ikke var blevet betalt. Klageren var flyttet siden kontrolafgiften var udskre-
vet og gør gældende, at han ikke har modtaget den første betalingspåmindelse. 
 
DSB har frafaldet rykkergebyrerne under nærværende klagesag.  
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 



   

at han ikke forsøgte at skjule sig, eller undgå at betale for den service, det er at færdes og køre 
med DSB,  
 
at han foreslog endvidere at betale med girokort, idet navn mm. jo blev oplyst,  
 
at det må være op til DSB at sørge for, at det enten er muligt at købe billetter ved stationen eller, 
at automaterne virker på stationen. Det kan ikke være rigtigt, at han skal bære den økonomiske 
byrde i denne sag,  
 
at det ville være rimeligt, hvis man kunne købe en billet med evt. gebyr i tog, når intet andet er 
muligt for kunden. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at der på en kontrolafgift er anført en klagefrist på 14 dage til at gøre indsigelse mod kontrolafgif-
ten. Ved klagen den 4. marts 2010 er klagefristen væsentligt overskredet, og DSB har derfor ikke 
længere samme mulighed for at kontrollere, om automaten har fungeret, som hvis klageren indgi-
ver sin klage inden for klagefristen.  
 
Når et betalingskort ikke kan anvendes, kan det eksempelvis skyldes, at der anvendes en type 
betalingskort, der ikke accepteres, at klageren har anvendt forkert pinkode, at kortet er spærret 
eller på anden måde ugyldigt eller at kortet ikke er placeret korrekt i automaten.  
 
Er der fejl ved automaterne vil togpersonalet normalt blive orienteret herom, således at de ikke 
udskriver en kontrolafgift men kan opkræve betaling for billet. Det er ikke sket. DSB kan endvidere 
dokumentere ved de fremlagte udskrifter i klagesagen, at automaten dagen igennem har fungeret 
også ved anvendelse af betalingskort.  
 
DSB må derfor lægge til grund, at automaten har fungeret korrekt og fastholde kontrolafgiften på 
600 kr. under henvisning til, at klageren ikke var i besiddelse af gyldigbillet ved billetteringen. 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
 
Af udskriften fremgår, at der løbende dagen igennem er betalt med dankort – også i timerne om-
kring klagerens forsøg på at anvende betalingskort. Her er et udsnit af oversigten: 
              dato        tid        kort                 stk                pris 

 
 



   

BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
Kopi af udskrift fra Hvalsø stations billetautomat den 28.12.2009. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Det følger af bekendtgørelse af lov om jernbaner § 23, stk. 6, at fogedretten efter begæring træf-
fer afgørelse om de indsigelser, som skyldneren fremsætter over for SKAT om kravets berettigelse, 
når trafikselskabet har videregivet inddrivelsen af kravet til SKAT. I § 23, stk. 8, er fristen for ind- 
sigelse 4 uger efter at skyldneren har modtaget oplysning fra SKAT om lønindeholdelse eller mod-
regning i overskydende skat. Skyldneren har derfor mulighed for at få bedømt kravets berettigelse, 
selv om den oprindelige indsigelsesfrist over for trafikselskabet ikke er overholdt. 
 
I henhold til § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om kontrolafgifter af 22. september 2006 udstedt i med-
før af bekendtgørelse af lov om jernbaner § 23, fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser 
om kontrolafgift i forretningsbetingelserne. 
 
Det fremgår af DSBs forretningsbetingelser, at passageren ved rejsens begyndelse skal have gyldig 
billet eller kort, der opbevares under hele rejsen. Passageren skal selv sikre sig, at billet eller kort 
er stemplet korrekt. Passagerer, der ikke viser gyldig billet eller kort til deres rejse, skal betale en 
kontrolafgift på 600 kr. 
 
Klageren bærer således ansvaret for korrekt billettering. 
 
Den konkrete sag:  
 
Indledningsvis bemærkes at ankenævnet kan behandle denne klage, selv om den oprindelige ind-
sigelsesfrist over for DSB er overskredet, idet det er ankenævnets opfattelse, at klageren ikke skal 
stilles ringere ved en ankenævnsbehandling end ved behandling af en tilsvarende indsigelse i fo-
gedretten. 
 
Da klageren først klagede mere end to måneder efter udstedelsen af kontrolafgiften, har DSB ikke 
optimale muligheder for at undersøge maskinens funktionalitet. Denne usikkerhed må herefter 
bæres af klageren. Ankenævnet bemærker, at klagerens flytning i den mellemliggende periode 
ikke har betydning for beregning af 14 dages fristen for indsigelser mod kontrolafgiften, som blev 
pålagt den 28. december 2009.  
 
Det fremgår af det fremlagte dokumentationsmateriale, at der i løbet af den 28. december 2009 er 
betalt med dankort i automaten. I tidsrummet for klagerens forsøg på at anvende betalingskortet, 
er der betalt med dankort kl. 12:14 og kl. 14:01. Det lægges derfor til grund, at det ikke var fejl 
ved automaten, der var årsag til, at klageren ikke kunne betale billetten med sit dankort.  
 
Da klageren ikke kunne forevise en gyldig billet for togpersonalet, er kontrolafgiften pålagt med 
rette. Der ses ikke at foreligge et af de særlige tilfælde, hvor personalet har fået besked om, at 
automaten ikke virker, hvorefter de kan udskrive billetter mod et gebyr. 
 



   

 
Ankenævnet træffer herefter følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
DSB Fjern- og Regionaltog er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrol-
afgiften på 600 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 

 
 

 
 


