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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2011-0192 
 
 
Klageren:  XX 
  2000 Frederiksberg  
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metroservice A/S 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Stemplet oveni tidligere stempel på klippekort.

  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 7. juni 2011. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 14. september 2011. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 7. juni 2011 med metroen fra Peter Bangsvej 
station i zone 02 til Ørestad station i zone 03 og tilbage igen. En rejse, der kræver 2 zoner på billet 
eller klippekort. 
 
Ifølge klageren klippede hun sit klippekort på Peter Bangsvej station, men maskinen klippede ikke 
den lille flap med nummeret på klippet af, hvorfor hun selv rev flappen af. Da hun rejste tilbage 
stemplede hun klippekortet på Ørestad station. Denne gang blev klippet utydeligt og endnu en-
gang blev flappen ikke klippet af, hvorfor klageren forsøgte at stemple kortet gentagne gange, 
men uden held. 
 
Efter Nørreport station var der kontrol af klagerens rejsehjemmel, og klageren blev pålagt en kon-
trolafgift, idet der var foretaget to stempler oveni hinanden, hvorfor stemplet ikke var gyldigt. 
 
På kontrolafgiften noterede metro-stewarden følgende: ”påstår at hun har fået lov at køre gratis 
fra kontrolrum, men det passer ikke”. 
 
Klageren anmodede Metroservice om at få kontrolafgiften annulleret, idet hun gjorde gældende, at 
hun havde betalt for sin rejse. 
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Metroservice afviste klagerens anmodning begrundet i selvbetjeningsprincippet. 
 
Klagerens klippekort så ved kontrollen således ud: 
 

 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at kortet, hun anvendte, var et blåt 10-turs klippekort, der ved rejsens begyndelse blev klippet på 
Peter Bangs Vej Station, hvor feltet der skulle være blevet klippet af, ikke blev klippet helt af. Hun 
tænkte "pyt" og hev selv den lille firkant helt af, 
 
at da hun stod på Ørestad Station og klippede for at komme hjem igen, stemplede automaten 
godt nok kortet, men oven i det gamle klip. Det blev lidt utydeligt og af en eller anden årsag klip-
pede automaten heller ikke den lille firkant af kortet denne gang, 
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at det undrede hende, hvorfor hun gentagne gange forsøgte at klippe igen, men uden resultat, 
 
at hun har betalt for sin rejse, samt 
 
at hun forventer ikke at skulle betale kontrolafgiften, idet hun har gjort som hun skulle; klippede 
kortet, kontrollerede maskinens stempel af kortet, opdagede at klippeautomaten havde klippet 
skævt og stemplet oven i et gammelt stempel, og derpå forsøgte at klippe igen uden resultat. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at metroen kører som de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet efter et fælles takstsy-
stem, som samtidig er et selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sikre 
sig gyldigt kort eller billet, som kan forevises på forlangende, 
 
at 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,-. Denne grundregel er en forud-
sætning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstads-
regionen, 
 
at information herom findes følgende steder: På alle stationer på informationstavlen ”Velkommen”, 

hvor der under punkt 3 står: ”Rejser med Metroen kræver gyldig billet eller kort. Billetter eller kort kan købes 
i automater på alle stationer. Billetkontrol kan ske både under rejsen, ved udstigning og på stationen efter 
endt rejse. Ved manglende billet udstedes kontrolafgift efter gældende regler”, 

 
at i folderen ”Metroens Rejseregler” fremgår det bl.a. på side 6 under punktet Billetkontrol og 
misbrug: ”Alle kunder skal have gyldig billet, gyldigt stemplet klippekort 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 forlangende. Billetkontrol kan ske både under rej-
sen, ved udstigning og på Metrostationen efter afsluttet rejse. …. Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet 
eller kort under rejsen, i forbindelse med udstigning eller på Metrostationens område efter at have afslut-
tet rejsen, udstedes en kontrolafgift. Afgiften er et girokort, som kan betales via bank eller på posthus. 
Kontrolafgiften er samtidig billet til videre rejse til den Metrostation, passageren oplyser som bestemmel-
sesstation”, 

 
at udover klip af klippekort i de opsatte klippekortsmaskiner, er der på metro-stationerne tillige 
mulighed for køb af billet eller klippekort i billetautomater samt mulighed for at købe sms-billet. 
Vejledning i køb af sms-billet findes på billetautomaterne på stationen, 
 
at såfremt passageren er i tvivl eller har spørgsmål i forbindelse med billetkøb eller øvrige spørgs-
mål i relation til rejsen eller metroen generelt, er der altid mulighed for at benytte et af de gule 
opkaldspunkter, som forefindes på alle stationer. Ved spørgsmål, der relaterer sig til billetkøb, er 
det tillige muligt at benytte opkaldsknappen, som findes på billetautomaten. 
Opkaldspunkterne sætter passageren i direkte kontakt med en operatør i kontrolrummet, som er 
bemandet 24 timer i døgnet, 
 
at på informationstavlen ”Velkommen” fremgår det under punkt 1, at ”Henvendelser til Metroens 

kontrolrum kan ske fra opkaldsstedet – tryk INFO. Ved akut fare – tryk ALARM”, 
 

at i følge kontrolrummets logbog for eventuelle fejlmeldinger på klippekortsmaskinerne på Ørestad 
station, var der, den pågældende dag, intet at indberette. Herudover er der sendt en forespørgsel 
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til teknisk afdeling, som ikke kan se, at der skulle være nogle fejlmeldinger på klippekortsmaski-
nerne på Ørestads station den pågældende dag. På baggrund af ovenstående antages det derfor, 
at maskinerne har fungeret optimalt, 
 
at en af de grundlæggende forudsætning ved selvbetjeningssystemet i Hovedstadsområdet er, at 
passagerenselv er ansvarlig for at tjekke, at billet eller klippekort er korrekt stemplet. Ved selvsyn 
ville klager have kunnet se, at der var tale om dobbeltstempling og herefter have haft mulighed for 
at foretage endnu en stempling, som var korrekt, 
 
at af det vedhæftede klippekort fremgår det tydeligt, at det ikke er første gang, klageren er i en 
sådan situation – men rent faktisk har klageren foretaget 13 rejser, men kun betalt for 9! 
 
at klageren selv oplyser, at hun konstaterer, at der er stemplet oveni et gammelt stempel, hvorfor 
klageren derfor er bekendt med, at der kun kan være betalt for den ene af de 2 foretagne rejser 
den 7. juni 2011, 
 
at kortet er blevet defekt, kan formentlig tilskrives det faktum, at klageren selv vælger af rive et 
klip af kortet. Et defekt kort kan altid benyttes som modregning ved køb i en DSB kiosk, samt 
 
at af stewardens bemærkninger fremgår det, at klageren i kontrolsituationen oplyser, at hun fra 
kontrolrummet har fået lov at køre gratis. Dette er absolut ikke almindelig praksis, og stewards er i 
situationer, hvor en kunde oplyser sådant, instrueret i at undersøge sagen (med det samme at 
foretage et opkald til kontrolrummet), for at få passagerens udtalelse be- eller afkræftet. Af ste-
wardens bemærkninger fremgår det derfor sidst i sætningen, at det ikke passede.  
 
 
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 
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 udstedt i med-
før af bekendtgørelse af lov om jernbaner § 23 fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser 
om kontrolafgift i forretningsbetingelserne.  
 
Det fremgår af Metroens rejseregler (forretningsbetingelser), at passagerer skal have gyldig billet, 
gyldigt stemplet klippekort eller gyldigt månedskort fra rejsen begynder. Billet eller kort skal opbe-
vares under hele rejsen og indtil Metroens område forlades. Billetter og kort skal fremvises til Me-
tro Stewarden på forlangende. Billetkontrol kan ske både under rejsen, ved udstigning og på Me-
trostationen efter afsluttet rejse. Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort under rejsen, i 
forbindelse med udstigning eller på Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, udste-
des en kontrolafgift. Afgiften er et girokort, som kan betales via bank eller på posthus. Kontrolaf-
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giften er samtidigt billet til vidererejse til den Metrostation, passageren oplyser som bestemmel-
sesstationen. Kontrolafgiften er på 750 kr. for voksne. 
 
Den konkrete sag:  
 
Med et ti-tursklippekort betaler man for hver rejse med et eller flere ”klip”, hvorfor klageren ved en 
dobbelt-stempling på samme klip reelt ikke har betalt for den pågældende rejse. Kontrolafgiften er 
derfor pålagt med rette. 
 
Der er i sådanne sager en oplagt mulighed for at snyde med stemplingen, hvorfor der skal forelig-
ge helt særlige omstændigheder for at fravige reglen om, at man skal forevise et korrekt stemplet 
kort ved kontrollen.  
 
Der er ikke noget ved selve datastemplingen, der tyder på en teknisk fejl ved klippemaskinen, lige-
som der efter det oplyste ikke er registreret fejl på denne.  
 
På denne baggrund finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne helt særlige omstæn-
digheder, der kan fritage klageren for at betale den pålagte kontrolafgift ved rejse uden gyldig 
rejsehjemmel. 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metroselskabet I/S v/Metroservice A/Ser berettiget til at opretholde kravet om klagerens 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 5. december 2011.  
 

   
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


