
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2013-0032 
 
Klageren:  XX 
  1110 København K. 
 
 
Indklagede: DSB Øresund 
CVRnummer: 2930824 
 
 
Klagen vedrører: Spørgsmål om rette indklagede samt om henvisning til denne.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Ingrid Dissing (2 stemmer) 
  Lise Bjørg Pedersen 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 23. december 2012. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 1. februar 2013. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren og hans ledsager rejste den 22. december 2012 med tog 
fra København til Hyllie i Sverige, hvorfra de havde en videreforbindelse til Simrishamn.  
 
De havde klippet på et DSB Øresund klippekort med 5 klip til 670 kr., svarende til 134 kr. pr. klip 
for den del af rejsen, som foregik fra København til Malmø og skrabet to frikort fra Skånetrafikken 
for den del af rejsen, som foregik i Skåne. 
 
Kort før ankomst til Hyllie station meddelte togføreren, at dørene ikke ville blive åbnet, før politiet 
ankom. Politiet skulle assistere i forbindelse med, at to passagerer rejste uden gyldig rejsehjem-
mel.  
 
Klageren og hans rejseledsager nåede derfor ikke deres videreforbindelse før næste afgang og 
ankom en time senere til Sirishamn end planlagt.  
 
Den 23. december 2012 søgte klageren DSB Øresund om udbetaling af rejsetidsgaranti i form af to 
rejsetidsgarantibilletter, som erstatning for de to klip på klippekortet. 
 
I brev af 15. januar 2013 afviste DSB Øresund dette med følgende begrundelse: 
 
”Ifølge vores trafikoplysninger er der ikke nogen forsinkelser på toget fra København H til Hyllie. 



   

I jeres tilfælde opstod forsinkelsen på svensk side og du skal derfor rette henvendelse til Skånetrafiken, da 
det er dem som kompenserer for forsinkelser opstået i Sverige. 
Derfor returnerer vi din ansøgning og vedlægger et ansøgningsskema til Skånetrafiken, som du bedes rette 
henvendelse til så hurtigt som muligt.” 

 
 

Klageren sendte derpå en klage til Skånetrafikken, som kompenserede ham med en værdicheck på 
beløbet for to enkeltbilletter til Simrishamn. 
 
Klagen ved ankenævnet vedrører derfor alene spørgsmålet om, hvorvidt DSB Øresund var beretti-
get til at henvise klageren til at klage til Skånetrafikken eller om DSB Øresund skulle have behand-
let klagen. 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren har således anført følgende:   
 
at DSBØresund DSB henviser til, at der er indgået en aftale med Skånetrafiken om, at forsinkelser, 
opstået på dansk område, behandles af DSB, og forsinkelser på skånsk område af Skånetrafiken. 
 
For det første kan man sige, at anledningen til togforsinkelsen opstod i Danmark, da toget blev 
forsinket på grund af to defraudanter, som kom fra Danmark. Hvis togpersonalet havde kontrolle-
ret de pågældendes billetter umiddelbart efter afgangen fra Kastrup Lufthavn, kunne toget teore-
tisk være holdt tilbage på dansk område. I øvrigt må man gå fra, at det var personale, ansat af 
DSB, der holdt toget tilbage, da det må formodes at være DSB, som har ansvaret for at føre toget 
frem til en station. 
 
For det andet skal man som togpassager være usædvanligt opmærksom ved passage af Øre-
sundsbroen for at nå at se, hvornår man passerer fra dansk til svensk område, eller vice versa. 
Han har selv passeret med tog mindst et hundrede gange, og kun i et par tilfælde har han været 
opmærksom på ”skiltningen” på broen, som består af de danske og de svenske farver, malet på et 



   

par brodragere. Han ved ikke, om de er belyst, så de kan ses i mørke. Dette er en meget tænkt 
grænsedragning for to trafikselskabers ansvarsområde. På samme måde er der heller ikke meget, 
som tilkendegiver, at man er kørt i land, da der ikke kan ses meget bebygget areal langs banen, 
hverken på dansk eller på svensk side. 
For det tredje kan han ikke se, at aftalen med Skånetrafiken er offentliggjort på DSB’s hjemmeside 
for Øresundstogene. Det fremgår af hjemmesiden, som beskriver de enkelte kompensationsfor-
mer, at man kan blive kompenseret, hvis man bliver forsinket mere end 30 minutter på sin rejse 
over Øresund. Det fremgår ikke, at DSB’s anser sit ansvar for at ophøre, inden man når første 
svenske station. For ham at se, måtte den logiske opdeling være sådan, at det respektive trafiksel-
skabs ansvar strakte sig til første station på det andet trafikselskabs område. Det er ikke logisk, at 
ansvaret ophører ”midt på linjen”. Bogstaveligt talt kan det betyde, at man skal søge det ene tra-
fikselskab, hvis man standser ved et signal og et andet, hvis man standser ved et andet. 
 
For det fjerde fremgår det af forvaltningsloven, at en forvaltningsmyndighed så vidt muligt skal 
videresende en forkert stilet skriftlig henvendelse til rette forvaltningsmyndighed. Han skal ikke gå 
nærmere ind på, om DSB i denne forbindelse kan anses for at være en forvaltningsmyndighed i 
lovens forstand, men i et tilfælde som det foreliggende, finder han, at karakteren af DSB’s sagsbe-
handling ligger så tæt op af det, en forvaltningsmyndighed kunne beskæftige sig med, at DSB som 
et statsligt selskab af sig selv burde handle som en myndighed og af sig selv videresende sagen til 
rette ”myndighed”, som jo også er et offentligt selskab. 
 
Med de meget forskellige klagefrister for DSB og Skånetrafiken (14, hhv. 30 dage) har han heller 
ingen garanti for, at det modtagende selskab automatisk ville acceptere en klage, som blev frem-
sendt efter fristens udløb, selv om årsagen til den sene indsendelse i og for sig ikke kan lægges 
klageren til last. Hertil kommer, at sagsbehandlingstiden i sig selv kan udgøre et problem for over-
holdelsen af disse frister. 
 
I den konkrete sag klagede han til DSB den 23. december 2012 over en hændelse den 22., men 
han modtog først svar med afvisning af sagen den 17. januar 2013, uagtet at brevet var dateret 
den 15. samme måned, og i klagesagen her har ankenævnets sekretariat modtaget DSB’s brev 
mere end 14 dage efter brevdatoen. Han har tilsvarende i de seneste år oplevet sagsbehandlings- 
tider på otte uger eller mere som standard hos Skånetrafiken. 
 
En frist på 30 dage fra hændelsen kunne dermed nemt blive overskredet, og en frist på 14 dage 
ville under de samme betingelser klart være overskredet. Dermed kunne han med DSB’s håndte-
ring af sagen ikke være sikker på at have fået sin klage realitetsbehandlet. 
 
Han genfremsendte sin klage til Skånetrafiken kort efter at have modtaget DSB’s brev, og Skå-
netrafiken påtog sig ansvaret for forsinkelsen og udbetalte kompensation. Han er dermed blevet 
økonomisk kompenseret. 
 
Han ser dog gerne, at ankenævnet tager stilling til, om DSB Øresund har rådgivet tilstrækkeligt 
klart om rette ”myndighed” til at kunne afvise sagen, og om ikke DSB burde behandle klagen som 
ansvarligt selskab for forsinkelsen, uanset hvor den opstod, hvilket efter hans vurdering må være 
de principielle spørgsmål i sagen. Det var trods alt et helt tog, som blev holdt tilbage på grund af 
to passagerer, som han har fremhævet i klagen til DSB. 
 
 
Indklagede fastholder at være berettiget til at henvise klageren til Skånetrafiken og har gjort 
følgende gældende:  



   

at kunden klager over, at DSB Øresund Basis Rejsetidsgaranti ikke vil behandle ansøgning om 
kompensation for rejse foretaget d. 22.december 2012. 
 
Ifølge DSB Øresunds interne trafikopslag, er toget med afgang fra Københavns Hovedbanegård i 
alt 4 minutter forsinket i ankomst til Hyllie Station. Dette i sig selv er ikke en forsinkelse, der er 
stor nok til at opnå DSB Øresund Basis rejsetidsgaranti. 
 
Da hændelsen med den aflåste dør opstår i Sverige, henviste DSB Øresund Basis Rejsetidsgaranti 
kunden til at henvende sig til Skånetrafiken, da DSB Øresund og Skånetrafiken, har indgået en 
aftale i forhold til behandling af sager i Danmark og Sverige. 
 
Er hændelsen opstået i Danmark, er det DSB Øresund der skal behandle henvendelsen, og er 
hændelsen opstået i Sverige, er det Skånetrafiken, der behandler hændelsen.  
 
Det er kun i det tilfælde, hvor kunden har et dansk periodekort, at DSBØresund behandler sagen, 
selv om den er opstået i Sverige, og omvendt, hvis kunden har et Svensk JoJo periodekort. Dette 
skyldes, at hverken DSB Øresund eller Skånetrafiken har mulighed for at kontrollere de respektive 
firmaers udstedte periodekorts gyldighed. 
 
I det konkrete tilfælde er hændelsen med den aflåste dør og afventning af politi opstået i Sverige, 
og sagen skal derfor helt efter gældende aftaler behandles af Skånetrafiken. DSB Øresund fasthol-
der derfor, at afvisning af sagen var korrekt. 
 
DSB Øresund bemærker sig først og fremmest, at klagerens oprindelige krav om kompensation i 
form af nye billetter er i mødekommet fra Skånetrafikens side, helt i overensstemmelse med 
gængs sagsbehandling i denne type sager. 
 
Det forhold at passagerer, som rejste fra Danmark afstedkom forsinkelsen er i forhold til gæld-
ende aftale med Skånetrafiken underordnet, så længe toget IKKE er forsinket FRA Danmark. 
 
Aftalen mellem DSB Øresund og Skånetrafik er indgået for at give den bedste og mest smidige 
sagsbehandling for kunder. Således at der ikke skal gisnes på, hvilket transportselskab, der på et 
givent tidspunkt kører toget. Det forholder sig således, at DSB Øresund og Veolia deler driften over 
Øresund, og det involverede personale kunne dermed lige såvel være ansat i Veolia som i Dan-
mark, og således ville toget være kørt af Veolia som selskab. 
 
DSB Øresund har i brev af 15. januar 2013 vejledt klageren i, hvorledes han skulle forholde sig i 
forhold til den opståede forsinkelse. Klageren blev oplyst, at sagen ikke kan behandles af DSB Øre-
sund, da forsinkelsen ikke var opstået på DSBØresunds del af strækningen. Dernæst blev klageren 
blevet oplyst, HVOR han skulle klage og HVORDAN, idet der samtidig blev tilsendt ham et ansøg-
ningsskema til Skånetrafikens rejsetidsgaranti. 
 
Vedlagt er aftale om behandling af sager Skånetrafiken og DSB Øresund imellem: 
 
”Ja det stämmer, när förseningen uppstår på svensk sida så tar vi hand om reklamationen oavsett var resan 
startar. Har kunden pendlarkort köpt i Sverige tar vi hand om kunden oavsett var förseningen är och vice 
versa. 
 
Med vänlig hälsning 
  



   

Susanne Lundberg 
Kundadministratör Skånetrafiken 

 
Från: DSB Øresund [DSB] [mailto:DSBOresund@dsb.dk]  

 
Hej Susanne. 

 
Jeg har en kunde, der har sendt en klage til vores ankenævn. 

Han klager over, at vores rejsetidsgaranti IKKE vil behandle hans sag, fordi han ikke er blevet forsinket mel-
lem København og Hyllie, men først er blevet forsinket på Hyllie Station. 

Vil du bekræfte, at vi har en aftale om, at sager hvor forsinkelsen opstår i Sverige, behandles i Sverige og 

omvendt. 
Samt at hvis kunden har Dansk pendlerkort tager vi os af sagen uanset hvor forsinkelsen er opstået og vice 

versa?” 
 

 

ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Fra Passagerrettighedsforordningen nr. 1371/2007:  
 
”Artikel 3 
Definitioner 

I denne forordning forstås ved: 

1) »jernbanevirksomhed«: en jernbanevirksomhed som defineret 
i artikel 2 i direktiv 2001/14/EF (1) og enhver offentlig 

eller privat virksomhed, hvis aktivitet er gods- og/eller passagerbefordring 
med jernbane på det grundlag, at virksomheden 

skal levere trækkraft; dette omfatter også virksomheder, 
som kun leverer trækkraft 

2) »operatør«: den kontraktansvarlige jernbanevirksomhed, med 

hvem passageren har indgået befordringskontrakten, eller en 
række på hinanden følgende jernbanevirksomheder, som er 

ansvarlige i forhold til den indgåede kontrakt 
3) »stedfortrædende operatør«: jernbanevirksomhed, der ikke 

selv har indgået befordringskontrakten med passageren, men 

som den jernbanevirksomhed, der er part i kontrakten, helt 
eller delvis har overladt at udføre jernbanebefordringen 

…. 
7) »billetudsteder«: en forhandler af jernbanetransport, der indgår 

transportkontrakter og sælger billetter på vegne af en 
jernbanevirksomhed eller for egen regning 

8) »befordringskontrakt«: kontrakt om befordring af passagerer 

mod betaling eller uden betaling mellem en jernbanevirksomhed 
eller en billetudsteder og en passager om udførelse 

af en eller flere transportydelser 
… 

10) »gennemgående billet«: en eller flere billetter, som udgør den 

befordringskontrakt, der er indgået for at udføre på hinanden 
følgende jernbanetjenester, der drives af en eller flere 

jernbanevirksomheder 
11) »indenlandsk personbefordring med jernbane«: passagerbefordring 

med jernbane, der ikke krydser en medlemsstats 

grænse 
12) »forsinkelse«: tidsforskellen mellem det tidspunkt, passageren 

mailto:DSBOresund@dsb.dk


   

skulle ankomme ifølge den offentliggjorte køreplan, og hans 
eller hendes faktiske eller forventede ankomsttidspunkt 

13) »abonnementskort« eller »periodekort«: et kort, der i gyldighedsperioden 

giver den person, det er udstedt til, ret til et 
ubegrænset antal rejser med tog på en nærmere bestemt 

strækning eller et bestemt jernbanenet 
 

… 
 

KAPITEL IV 

FORSINKELSE, IKKE-OPNÅET TILSLUTNINGSFORBINDELSE 

OG AFLYSNING 
Artikel 15 
Erstatningsansvar for forsinkelse, ikke-opnået 

tilslutningsforbindelse og aflysning 
Med forbehold af bestemmelserne i dette kapitel er jernbanevirksomhedens erstatningsansvar med hensyn 

til forsinkelse, ikkeopnået tilslutningsforbindelse og aflysning omfattet af bestemmelserne i bilag I, kapitel IV, 
afsnit II. 

 
Artikel 16 
Refusion og omlægning af rejsen 

Når det med rimelighed forventes, at ankomsten til det endelige 
bestemmelsessted i henhold til befordringskontrakten vil blive 

mere end 60 minutter forsinket, skal passageren omgående have 
valget mellem: 

a) refusion af billettens fulde pris på de betingelser, som gjaldt 

ved købet, for den eller de dele af rejsen, der ikke er gennemført, 
og for den eller de dele, som allerede er foretaget, hvis 

rejsen ikke længere tjener noget formål i forhold til passagerens 
oprindelige rejseplan, samt i givet fald en returrejse til 

afgangsstedet ved første lejlighed. Refusionen betales på de 
betingelser, som gælder for udbetaling af erstatning, jf. artikel 

17, eller 

b) videreførelse eller omlægning af rejsen på tilsvarende befordringsvilkår 
til det endelige bestemmelsessted ved først givne 

lejlighed, eller 
c) videreførelse eller omlægning af rejsen på tilsvarende befordringsvilkår 

til det endelige bestemmelsessted på et senere 

tidspunkt efter passagerens ønske. 
 

Artikel 17 
Erstatning for billetprisen 

1. En passager, som må imødese en forsinkelse, kan uden at miste retten til befordring kræve erstatning af 
jernbanevirksomheden for forsinkelse mellem det på billetten anførte afgangs- og ankomststed, som ikke 

har medført billetrefusion i henhold til artikel 16. De minimale erstatningsbeløb for forsinkelse er fastsat 

til: 
a) 25 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 

60-119 minutter 
b) 50 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 120 minutter 

eller mere. 

Passagerer, der har abonnementskort eller periodekort, og som rammes af gentagne forsinkelser eller aflys-
ninger i kortets gyldighedsperiode, kan søge om passende erstatning i overensstemmelse med jernbanevirk-

somhedernes erstatningsordninger. Disse ordninger angiver kriterierne for definition af forsinkelse og bereg-
ning af erstatning. 



   

Erstatningen for forsinkelse beregnes i forhold til den pris, passageren faktisk har betalt for den forsinkede 
tjeneste. 

Når befordringskontrakten gælder en returrejse, beregnes erstatningen for forsinkelse på enten ud- eller 

returrejsen i forhold til halvdelen af billettens pris. På samme måde beregnes prisen for en forsinket tjeneste 
i en hvilken som helst anden form for befordringskontrakt, der tillader flere efterfølgende etaper, i forhold til 

den fulde pris. 
Ved beregningen af forsinkelsen skal der ikke tages hensyn til en forsinkelse, som jernbanevirksomheden 

kan påvise er opstået uden for områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder 
anvendelse. 

2. Erstatningen for billetprisen betales senest én måned efter indgivelse af erstatningsansøgningen. Erstat-

ningen kan udbetales i form af værdikuponer og/eller andre tjenesteydelser, hvis betingelserne 
er fleksible (navnlig med hensyn til gyldighedsperioden og bestemmelsesstedet). Erstatningen udbetales 

kontant på passagerens anmodning. 
3. Erstatningen for billetprisen kan ikke reduceres ved fradrag af transaktionsudgifter såsom gebyrer og 

udgifter til telefon eller frimærker. Jernbanevirksomhederne kan indføre en minimumsgrænse, hvorunder 

erstatning ikke udbetales. Denne grænse må ikke være over fire EUR. 
4. Passageren har ikke ret til erstatning, hvis han eller hun blev underrettet om forsinkelsen før køb af billet-

ten, eller hvis forsinkelsen på grund af fortsættelse på en anden forbindelse eller omlægning af rejsen fort-
sat er på mindre end 60 minutter.” 

 
Fra Fælles regler for Kontrakt om international befordring af passagerer og bagage med jernbane 
(CIV) 
(Bilag A til konvention om internationale jernbanebefordringer (COTIF). 
Udgaven af 09.06.1999), som også er bilag til passagerrettighedsforordningen: 
 
”Transportvirksomhederne i forhold til hinanden  
Artikel 62 – Regresret  
§ 1 Såfremt en transportvirksomhed iht. nærværende fælles regler betaler en kompensation, har denne 

regresret mod de transportvirksomheder, som har været involveret i befordringen, iht. følgende be-
stemmelser:  
a) for skaden hæfter udelukkende den transportvirksomhed, som har forårsaget denne;  
b) såfremt skaden er forårsaget af flere transportvirksomheder, hæfter hver virksomhed for den af den-

ne forårsagede skade; er en henføring ikke mulig, fordeles kompensationen på transportvirksomhe-
derne iht. litra c);  

c) er det ikke muligt at bevise, hvem af transportvirksomhederne som har forårsaget skaden, fordeles 
kompensationen på samtlige transportvirksomheder med undtagelse af de virksomheder, som bevi-
ser, at skaden ikke er forårsaget af dem; fordelingen sker i forhold til den andel af transportprisen, 
som tilkommer den enkelte virksomhed.  

§ 2 Såfremt en af disse transportvirksomheder er betalingsudygtig, fordeles den andel, som vedrører den 
pågældende transportvirksomhed, men ikke betales af denne, på alle andre transportvirksomheder, 
som har været involveret i befordringen, i forhold til den andel af transportprisen, som tilkommer den 
enkelte virksomhed.  

Artikel 63 – Regressager  
§ 1 En transportvirksomhed, mod hvilken der gøres regres gældende iht. artikel 62, kan ikke bestride rets-

mæssigheden af den betaling, som er ydet af den transportvirksomhed, som gør regres gældende, så-
fremt kompensationen ikke er fastsat ved domstol, efter at førstnævnte transportvirksomhed havde mu-
lighed for at indtræde i sagen ved behørig påstævning. Domstolen i hovedsagen fastsætter fristerne for 
påstævningen og for tiltrædelsen.  

§ 2 Den transportvirksomhed, som gør regres gældende, er forpligtet til at indstævne samtlige transportvirk-
somheder, med hvilke denne ikke har truffet en mindelig ordning, ved et og samme sagsanlæg; i mod-
sat fald bortfalder regresretten mod de ikke indstævnede transportvirksomheder.  

§ 3 Domstolen skal træffe afgørelse vedrørende alle regresser, som denne behandler, i en og samme dom.  
 
§ 4 Den transportvirksomhed, som vil gøre sin regresret gældende ad rettens vej, kan rejse sit krav for den 

kompetente domstol i den stat, i hvilken en af de involverede transportvirksomheder har sit hovedsæde, den 
afdeling eller det forretningssted, med hvilken transportkontrakten er indgået.  



   

§ 5 Såfremt sagen skal rejses mod flere transportvirksomheder, kan den sagsøgende transportvirksomhed 
vælge blandt de iht. § 4 kompetente domstole.  

§ 6 Regressager må ikke inddrages i den kompensationssag, som den iht. transportkontrakten erstatnings-
berettigede har anlagt.  

 
Artikel 64 – Aftaler om regres  
Transportvirksomhederne har ret til indbyrdes at træffe aftaler, som afviger fra artikel 61 og 62.” 
 

Fra DSBØresunds Rejsetidsgarantibestemmelser:  
 
”DSB Øresund Basis Rejsetidsgaranti gælder, hvis du på rejse med DSB Øresund, bliver forsinket mere end 30 minutter. 

Du kan få kompensation, hvis du har rejst med DSB Øresund på Kystbanen i Danmark eller over Øresund, med billet 
eller klippekort.  
 
Bemærk! 

Vores ekspeditionstid for behandling af ansøgninger om DSB Øresund Basis Rejsetidsgaranti er 14 hverdage. 
 
Sådan får du kompensation 

Hvor meget du får i kompensation afhænger af, hvor meget du blev forsinket. 
 
For at få kompensation skal du udskrive og udfylde et ansøgningsskema, som kan hentes her: rejsetidsgaranti.pdf, eller 
få ansøgningsskemaet på en station. 
 
Ansøgningen skal sendes til: 
 
DSB Øresund Kundecenter 
Basis Rejsetidsgaranti 
Postboks 320 
0900 København C 
 
Ansøgningsskemaet kan ikke indsendes elektronisk. 
 
Husk, at du skal indsende ansøgningsskema og kopi af billet og/eller klippekort senest 14 dage efter den dag, 
du er blevet forsinket. 

 
Hvad får du i kompensation 

Vi tilbyder enten en ny billet til samme rejse (DSB Øresund Rejstidsgarantibillet) eller kontant tilbagebetaling efter føl-
gende satser: 
 
Forsinkelse Kompensation 
30 minutter eller mere 25% af rejsens pris 
60 minutter eller mere 50% af rejsens pris 
90 minutter eller mere 75% af rejsens pris 
120 minutter eller mere 100% af rejsens pris 
 
Hvis din kompensation er på mindre end 25 kr, vil du automatisk få tilsendt en DSB Øresund Rejsetidsgarantibillet. 
 
Hvordan får jeg min kompensation? 

 Vælger du en ny billet til samme rejse, bliver denne sendt med posten  

 Vælger du kontant udbetaling, bliver pengene sat ind på din konto.  

Hvis du ønsker at få kontant kompensation, skal du huske at oplyse dit konto nr. i ansøgningen. Uden dit konto 

nr. udsteder vi automatisk en DSB Øresund Rejsetidsgarantibillet. 

 

Har du en udenlandsk konto, skal du også oplyse SWIFT nr. og IBAN nr. 

 

Regler 

Der findes tilfælde, hvor garantien ikke gælder, hvis: 

http://dsboresund.dk/files/Dokumenter/Basis_Rejsetidsgaranti_2011.pdf


   

 Forsinkelser skyldes force majeure  

 DSB Øresund har informeret om køreplansændringer mindst 24 timer før din rejse enten i annoncer, på statio-

nen, Rejseplanen eller DSBFirst.dk.  

 

Det er ankomsttiden på din bestemmelsesstation (altså sidste station, du ankommer til) og ikke afgangstidspunktet der 

afgør, hvor meget du er forsinket 

 

Ansøgningsskema 

Brochuren findes her, rejsetidsgaranti.pdf 

 

DSB Øresund Basis Rejsegaranti kompenserer ikke: 

Kontrolafgifter/Indbetalingskort inkl. gebyr 

COPENhagen Card 

Cykelbilletter 

Særbilletter, herunder billetter til særtog, lejrskolebilletter, agentbilletter og billetter udstedt til befridring ved særlige arrn-

gementer.” 

 
 
Den konkrete sag:  
 
Ankenævnet lægger til grund, at det tog, som klageren rejste med, alene var 4 minutter forsinket i 
ankomsten til Hyllie, men at dørene ikke blev åbnet på stationen straks, hvilket medførte, at klage-
ren ikke nåede sin videreforbindelse i Sverige. Ankenævnet lægger videre til grund, at klageren af 
Skånetrafiken er blevet kompenseret med nye billetter for den del af rejsen, Hyllie-Simrishamn, 
som blev en time forsinket i ankomst. 
 
Som følge af formuleringen på DSB Øresunds hjemmeside, hvorefter rejsetidsgaranti vedrørende 
rejser over Øresund skal søges på det ansøgningsskema, der linkes til, var det forståeligt, at klage-
ren i første omgang sendte sin ansøgning om rejsetidsgaranti via dette link.  
 
Det fremgår ingen steder for passagerer med DSB Øresund, at hvis forsinkelsen er opstået på den 
geografiske svenske del af transporten, skal ansøgningen om rejsetidsgaranti ske til Skånetrafiken. 
Dette vejledte DSB Øresund klageren om i forbindelse med afgørelsen om rejsetidsgaranti og ved-
lagde det ansøgningsskema, som skal anvendes til Skånetafiken.  
 
Ankenævnet finder, at de internationale regler om befordring ikke er til hinder for, at selskaberne 
indbyrdes aftaler hvem, der behandler hvilke sagstyper/foretager udbetalinger, jf. artikel 64 i bilag 
I til passagerrettighedsforordningen.  
 
En administration af de indbyrdes regler, således at passageren tilsendes den korrekte ansøgning 
med henblik på udfyldelse og indsendelse til det korrekte selskab, kan ikke umiddelbart betragtes 
som værende i strid med forvaltningslovens § 7, stk. 2 om videresendelse. Ankenævnet bemær-
ker, at klageren under alle omstændigheder skulle have anvendt Skånetrafikens skema, og at det 
var tidsbesparende, at klageren fik dette tilsendt direkte fra DSB Øresund med henblik på udfyldel-
se og indsendelse til Skånetrafiken.  
 
Ankenævnet understreger dog, at selskaberne skal betragte klagen som indgivet på det tidspunkt, 
hvor passageren første gang sender en ansøgning, selv om sagen skal behandles i det andet sel-
skab, hvis passageren følger op på sagen og inden for rimelig tid efter at have modtaget det kor-
rekte skema, indsender dette til det korrekte selskab. 
 

http://dsboresund.dk/files/Dokumenter/Basis_Rejsetidsgaranti_2011.pdf


   

Ankenævnet henstiller imidlertid til, at DSB Øresund oplyser på hjemmesiden, at visse klager vil 
skulle behandles af Skånetrafikken, samt giver eksempler herpå og informerer om, hvorledes kla-
gen indgives.  
 
Som følge af det anførte finder ankenævnet ikke grundlag for at kritisere DSB Øresunds behand-
ling af klagerens henvendelse om rejsetidsgaranti, og da klageren er kompenseret med nye billet-
ter i Sverige som følge af 60 minutters forsinkelse på den svenske del af rejsen, foretager anke-
nævnet ikke yderligere.  
 
   

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales det fulde klagegebyr ikke, men da sa-
gen for ankenævnet alene bestod af en ikke-økonomisk klage, tilbagebetales 80 kr. til klageren, da 
klagegebyret er 80 kr. i sager med et ikke-økonomisk indhold.  
 
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 27. juni 2013. 
 

   
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


