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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2013-0038 
 
 
Klageren:  XX 
  2920 Charlottenlund 
 
Indklagede: Movia 
CVR nr.:  29 89 65 69 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort.
  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Lise Bjørg Pedersen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 29. januar 2013. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 11. februar 2013. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren er bosiddende i Charlottenlund og arbejder på Rigshospita-
let på Østerbro. Sædvanligvis cykler hun på arbejde men tager til tider bussen. 
Klageren rejser da mellem Skovhovedsvej i zone 40 og Trianglen i zone 01, og har indtil busom-
lægningen den 23. marts 2013 anvendt buslinje 14. 
Ifølge køreplanen kræver rejsen billet til 4 zoner: zonerne 40 – 30 – 02 og 01.  
 
Det 29. januar 2013 steg klageren på bus nr. 14 ved Trianglen. Klageren var i besiddelse af et 2-
zoners klippekort. Ifølge klageren stemplede hun kortet 2 gange i maskinen ved indstigningen. 
Hun tjekkede ikke klippekortet efter stemplingen og var derfor ikke klar over, at klippemaskinen 
kun havde stemplet og klippet for ét klip på klippekortet. 
 
I Hellerup i zone 30 var der kontrol af klagerens rejsehjemmel, og da klippekortet kun var stemplet 
én gang, blev klageren pålagt en kontrolafgift på 750 kr. 
 
Samme dag anmodede klageren Movia om annullering af kontrolafgiften, idet hun havde forsøgt at 
stemple kortet korrekt. Endvidere gjorde klageren opmærksom på, at der ud for klip nr. 7 var en 
lilla streg, der kunne indikere, at hun havde forsøgt at stemple kortet. 
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Movia afviste den 7.februar 2013 klagerens anmodning med henvisning til selvbetjenings-
princippet. 
 
Klagerens klippekort så således ud: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoneangivelse for bus 14 gyldigt indtil 
den 23. marts 2013 så således ud: 
 

 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
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at hun igennem de sidste måneder har taget bus nr. 14 mellem Skovshovedvej og Trianglen, når 
vejret har været for dårligt til at cykle, og hun ikke har haft mulighed for at blive hentet/bragt 
til/fra lægejob på Rigshospitalet, 
 
at hun altid klipper to gange med et blåt klippekort - også den 29. januar, 
 
at i Hellerup kom 3 kontrollører ind i bussen. Hun tog med glæde sit klippekort frem. Glæden va-
rede imidlertid meget kort. Kontrolløren opdagede, at der kun var afklippet ét hak, skønt hun hav-
de haft kortet i maskinen to gange, 
 
at hun ikke havde fornemmet, at maskinen ikke havde klippet begge gange, hørte ikke nogen lyd 
og var fuldstændig overbevist om, at billetteringen var i orden. Det viste sig, at der i stedet for at 
have klippet to klip blot var klippet ét, og at der kun var en lilla streg over det 7. klip, som altså 
ikke var klippet af, 
 
at da hun aldrig har været i en lignende situation, var hun på ingen måde opmærksom på, at hun 
åbenbart tillægges ansvaret for, at maskinen klipper korrekt, og derfor skulle dobbeltchecke ved at 
studere klippene bagefter, 
  
at hun blev så krænket over at blive holdt ansvarlig for en defekt maskine og dernæst at blive 
straffet med kontrolafgift for dette, at hun lovede sig selv IKKE at køre med Movia igen, 
 
at vreden lagde sig sammen med håbet om, at Movia ville anerkende hendes indsigelse, og hun 
har benyttet bussen siden. Sidste gang fredag den 8. februar 2013 kl. 07:07 fra Skovshovedvej. 
Skæbnen ville, at maskinen denne gang heller ikke ville klippe 2. klip. Hun var nu opmærksom på 
problematikken og på vigtigheden af også visuelt at nærstudere klippekortet, hvorfor hun denne 
gang opdagede fejlen og rettede henvendelse til en venlig og hjælpsom etnisk dansk chauffør. 
Chaufføren steg ned fra sit sæde og forsøgte flere gange at klippe 2. klip uden held og bad hende 
køre med med det ene klip, 
 
at hun igen bruger tid på denne sag/anke, fordi hendes retfærdigheds-sans er krænket. Hun finder 
det ikke rimeligt, at skulle holdes ansvarlig og straffes for en ikke optimalt fungerende maskine. 
Som retskaffen borger er man simpelthen ikke opmærksom på at nærstudere sit klippekort, hvis 
man oprigtigt tror, at alt er i sin skønneste orden og slet ikke har fantasi til at forestille sig en situ-
ation som i bussen d. 29. januar2013, 
  
at den lilla streg på klippekortet burde kunne dokumentere, at kortet var i maskinen to gange d. 
29. januar 2013, 
 
at hun med et ældre klippekort kan dokumentere, at hun altid stempler to gange, 
 
at Movia skriver, at den lilla streg er sværte fra et tidligere klip. Det er trafikselskabets påstand. 
Hendes påstand og overbevisning er, at sværten kom på kortet i forbindelse med den handling 
hun oplevede som et 2. klip, samt 
 
at Movia ikke har undersøgt sagen fra d. 8. februar 2013, og jo længere tid der går, des sværere 
kan det være at huske for chaufføren. De oplyser, at der ikke har været en situation, hvor klippe-
maskinen har klippet en gang, og så ikke har kunnet klippe igen. De kunne starte med at tage 
kunders udsagn for gode varer og så faktisk undersøge indberetninger så hurtigt som muligt! Hun 
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har jo altså oplevet det to gange inden for få måneder. Men tillid og tro på kunder synes ikke at 
ligge til Movia! 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 

at ifølge Movias rejseregler skal kunden have gyldig kort/billet til hele rejsen fra rejsens begyn-

delse. Man skal selv sikre sig, at ens kort er gyldig og gælder til hele rejsen. Chaufføren skal kun 
tage stikprøvekontrol af kundernes kort det vil sige enten tjekker han dato, kl. eller zonerne.  
 
at klageren skal ved påstigning af bussen sikre sig, at klippekortet et stemplet korrekt. Her ville 
klageren have kunnet konstatere, at kortet kun var klippet én gang, 
 
at klageren i henhold til rejse-reglerne skal tjekke at kort og billetter er stemplet korrekt. Hvilket 
også står på bagsiden af samtlige klippekort, 
 
at man på den vedlagte kopi af klagerens kort kan se, at kortet kun er klippet én gang på kontrol-
tidspunktet den 29.januar 2013 kl. 16.45, 
 
at det indsendte kort ikke ser ud til at være forsøgt klippet mere én gang på kontroltidspunktet, 
 
at der ikke er noget hak i kortet som indikerer, at det skulle være forsøgt at være klippet 2 gan-
ge., 
 
at den lilla streg klageren henviser til, er sværte fra et tidligere klip. Det sker tit at sværten smitter 
af på kortet og laver streger, dette er absolut ikke lig med en af stempling, 
  
at ifølge kontrolløren virkede klippemaskinen i bussen. Kontrolløren har også oplyst at klageren 
ikke oplyste, at der skulle være noget galt hverken med maskinen eller kortet på bussen, 
 
at det er kundens eget ansvar at tjekke om kortet er klippet korrekt, 
  
at kippemaskinen ikke var defekte på bussen, da kortet er klippet en gang, 
  
at Movia ikke finder det godtgjort, at klageren har fortaget det fornødne for at sikre sig at kortet 
var gyldigt,  
 
at Movia ikke har undersøgt sagen fra den 8.februar 2013 da det ikke har noget med den konkrete 
kontrolafgift at gøre. Klageren har desuden ikke oplyst om, hvor det skulle være foregået, tid, sted 
og retning på bussen, samt 
 
at i de 34 år der har været klippekort, har Movia aldrig være ude for, at en klippemaskine har 
kunnet klippet en gang og ikke kunnet klippe igen. 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
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Retsgrundlaget:  
Det følger af lov om trafikselskaber § 29, stk. 1, at trafikselskabet kan fastsætte kontrolafgift og  
ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet eller kort).  
 
Af Movias rejseregler fremgår det, at passageren ved rejsens begyndelse skal være i besiddelse af  
gyldig billet eller kort og selv skal sikre, at stemplingen (zonenummer, dato, klokkeslæt m.v.) er  
korrekt. Hvis man ikke har gyldig billet eller kort, når man bliver kontrolleret, skal man betale en  
kontrolafgift på 750 kr 
 
Den konkrete sag:  
 
Klageren har oplyst, at hun ikke undersøgte stemplingen, efter hun havde stemplet klippekortet i 
bussen. 
  
Hvis klageren imidlertid havde kigget på klippekortet, ville det have været åbenbart for hende, at  
kortet kun var stemplet én gang, og at hun derved ikke havde betalt for den pågældende rejse.  
 
Uanset at klageren ikke bevidst har forsøgt at unddrage sig betaling for den pågældende rejse, er  
der i sådanne sager en oplagt mulighed for at snyde med stemplingen, hvorfor der ikke er grund-
lag for at fravige reglen om, at passageren selv bærer ansvaret for at forevise et korrekt stemplet 
kort ved kontrollen. 
  
På denne baggrund finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændighe-
der, der kan fritage klageren for at betale den pålagte kontrolafgift ved rejse uden gyldig rejse-
hjemmel. 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Movia er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. Be-
løbet 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 27. juni 2013. 
 

   
Tine Vuust 

Nævnsformand 


