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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2013-0074 
 
 
Klageren:  XX 
  2730 Herlev 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S 
CVR:  21 26 38 34 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Blev passageren tilbage-
  holdt? 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Lise Bjørg Pedersen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 11. januar 2013 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 28. marts 2013. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren skulle den 9. januar 2013 rejse med metroen fra Frederiks-
berg station. 
 
Idet klageren trådte ind i metroen kom han i tanke om, at han ikke havde stemplet sit klippekort, 
hvorfor han forsøgte at stige af igen for at stemple. Det var imidlertid ikke muligt, idet en steward, 
ifølge klageren, spærrede vejen for ham. 
 
Klageren modtog en kontrolafgift kl. 19:27, for manglende stempling af klippekortet. Der er ikke 
påført yderligere kommentarer på kontrolafgiften. 
 
Klageren henvendte sig Metro Service den 11. januar 2013 og anmodede om annullering af kon-
trolafgiften med henvisning til det ovenfor beskrevne forløb. 
 
Metro Service afviste klagerens anmodning den 19. marts 2013 med henvisning til selvbetjenings-
princippet, og at der ikke efterfølgende kan accepteres indsendte kort og billetter, idet disse er 
upersonlige. 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
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Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at han lige var trådt ind i metroen, da han indså, at han havde glemt at klippe sit klippekort, 
 
at stewarden spærrede vejen i udgangen, 
 
at han er klar over, at man skal have gyldig rejsehjemmel, så snart man stiger på toget, og det 
indrømmer han, at han ikke havde. Han mener dog stadig, at stewarden har opført sig forkert, ved 
ikke at lade ham stå af toget, når det ikke engang var begyndt at køre endnu, 
 
at han blev frihedsberøvet, men også forhindret i at billettere,  
 
at ja, det var en svipser, men at han altid kører med billet, hvilket understreges af hans brugte 
klippekort,  
 
at han ikke havde sørget for at overholde rejsereglerne, men tager man stewardens opførsel og 
hans hensigt i betragtning, er han villig til at slå halv skade, så han betaler 375 kr. i stedet 750 kr. 
Og at klagegebyr selvfølgelig bliver tilbagebetalt, samt 
 
at Metro Service påstår, at han lyver. Det giver ingen mening; vil det sige, at hvis stewarden ikke 
havde spærret vejen, ville han ikke have fået en kontrolafgift? 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at Metroen kører – i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsregionen - efter et 
selvbetjeningssystem, hvor det inden påstigning altid er passagerens eget ansvar selv at sørge for 
gyldig billet eller kort, som kan forevises på forlangende. I tilfælde hvor der ikke på forlangende 
kan fremvises gyldig rejsehjemmel, må det accepteres, at skulle betale en kontrolafgift, der for en 
voksen udgør kr. 750 kr. Denne grundregel er en forudsætning for det selvbetjeningssystem, der 
gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstadsområdet. 
Ovenstående fremgår af folderen Metroens Rejseregler, som er tilgængelig på hjemmesiden 
www.m.dk. Herudover er informationen tilgængelig på stationernes info-tavler og i foldere på sta-
tionerne, samt 
 
at sagen har været til udtalelse hos den pågældende steward, som desværre ikke kan genkende 
klagerens fremstilling. Stewarden oplyser, at han aldrig ville forhindre en passager i at stige af på 
samme station, som passageren lige er steget på – så længe toget ikke har forladt den pågælden-
de station. 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
Ifølge § 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 969 af 08. oktober 2009 om lov om jernbaner, gælder  

http://www.m.dk/
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loven også for metroen. Af § 23 fremgår det, at transportministeren fastsætter regler om jernba-
nevirksomhedernes adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der  
ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og kort).  
 
I henhold til § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om kontrolafgifter af 22. september 2006, som fortsat er  
gældende, fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingel-
serne. Af indklagedes rejseregler fremgår det alle skal have gyldig billet, gyldigt stemplet klippe-
kort eller gyldigt månedskort fra rejsen begynder. Billet eller kort skal opbevares under hele rejsen 
og indtil Metroens område forlades. Billetter og kort skal fremvises til Metro Stewarden på forlan-
gende.  
 
Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort under rejsen, i forbindelse med udstigning eller  
på Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, udstedes en kontrolafgift. Afgiften er et  
girokort, som kan betales via bank eller på posthus. Kontrolafgiften er samtidigt billet til videre 
rejse til den Metrostation, passageren oplyser som bestemmelsesstationen. Kontrolafgiften er på  
750 kr. for voksne. 
 
Den konkrete sag:  
 
Det fremgår af Metro Services rejseregler, at passageren skal have gyldig billet eller kort under 
rejsen, i forbindelse med udstigning eller på Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, 
idet der ellers kan udstedes en kontrolafgift.  
 
Ankenævnet finder, at denne formulering naturligt må forstås således, at i hvert fald når man har 
passeret trinbrættet og er trådt om bord på metroen, kan man med rette antages at have til hen-
sigt at modtage en transportydelse, hvorfor man er at betragte som passager, som skal være i 
besiddelse af gyldig rejsehjemmel. Klageren var ved kontrol af hans rejsehjemmel efter påstignin-
gen på metroen ikke i besiddelse af gyldig rejsehjemmel, og kontrolafgiften blev derfor pålagt ham 
med rette, uanset om han kunne have nået at stå af metroen, inden den kørte fra stationen. 
 
Ankenævnet bemærker, at Metro Service ved deres svar til klageren den 19. marts 2013 alene 
besvarede klagerens henvendelse med et standardbrev, der ikke tog stilling til klagerens specifikke 
klage over stewardens adfærd, og at Metro Service først ved ankenævnets behandling af sagen 
har foretaget høring af den pågældende steward, som derfor kun kunne udtale sig generelt.  
 
Som følge af den utilstrækkelige besvarelse af klagerens første klage skal Metro Service godtgøre 
klagerens udgifter til klagegebyret til ankenævnet, da det ikke kan afvises, at den manglende kon-
krete stillingtagen til klagen gjorde det nødvendigt for klageren at indbringe sagen for ankenæv-
net.  
 
Som følge af den bevisusikkerhed, som den manglende høring af stewarden i forbindelse med den 
oprindelige klage medfører, kan ankenævnet ikke afvise, at stewarden spærrede vejen for klage-
ren, således som klageren gør gældende. Medmindre der er udtrykkelig hjemmel til at forhindre 
passagerer i at stå af metroen i en situation som den foreliggende, burde stewarden være stået af 
metroen sammen med klageren og på selve perronen have gennemført den resterende del af kon-
trollen.  
 
Dette medfører dog ikke, at kontrolafgiften i sig selv ikke var berettiget.  
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Spørgsmålet om der forelå en frihedsberøvelse i straffelovens forstand falder uden for ankenæv-
nets kompetence og må afgøres ved klagerens eventuelle indgivelse af en politianmeldelse. 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling 
af kontrolafgiften på 750 kr., men skal godtgøre hans udgifter til klagegebyr til ankenævnet på 
160 kr.   
 
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 
 
 

 
 


