
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2014-0118  
 
Klageren:  XX 
  2600 Glostrup 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S 
CVRnummer: 21 26 38 34 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel. Ikke indsendt 

Ungdomskort inden for fristen.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Asta Ostrowski 
   
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 2. marts 2014. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 21. marts 2014. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 20. august 2013 med metroen i retning mod 
Øresund st. 
 
Ved kontrol efter metroen havde forladt Forum st. kl. ca. 11.45 blev klageren pålagt en kontrolaf-
gift på 750 kr., idet der ikke kunne forevises gyldig rejsehjemmel. Som begrundelse for kontrolaf-
giften anførte stewarden på den elektroniske kontrolafgift ”glemt kort”. 
 
Klageren anmodede den 2. marts 2014 Metro Service om annullering af kontrolafgiften, idet han 
skrev følgende:  
 
”Der er tale om ungdomskort. Jeg ved ikke hvor denne bøde kommer fra. Jeg har netop modtaget min an-
den betalingspåmindelse, og har blot ignoreret den første da jeg formodede at der var tale om en fejl. 
Jeg har dokumentation på at jeg havde gyldigt kort tilbage i august. Tak på forhånd. 
ZIP-filen der er vedhæftet indeholder PDF filer modtaget af DSB omkring mit ungdomskort og en tekstfil 
med en mail modtaget fra DSB. 
Jeg er ikke istand til at finde mit gamle kort, desværre.” 
 

Klageren vedhæftede hertil dette dokument: 
 



   

 
 
Metro Service fastholdt kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningsprincippet, efter hvilket det 
er passagerens eget ansvar at sørge for gyldig rejsehjemmel, inden rejsen påbegyndes. Klageren 
skulle derfor selv have sikret sig, at han havde rejsehjemmel gældende til hele rejsen samt at 
kunne fremvise dette på forlangende. Endvidere henviste Metro Service til metroens rejseregler og 
informationerne på bagsiden af kontrolafgiften omhandlende reglerne for anke. Af disse fremgår at 
der skal være anket senest 14 efter udstedelsen af kontrolafgiften.  
 
Metro Service anførte, at kontrolafgiften var udstedt den 20. august 2013, at der var sendt to be-
talingspåmindelser til klageren henholdsvis den 21. oktober 2013 og 20. februar 2014, samt at re-
klamationen først var modtaget i Metro Service den 2. marts 2014. 
 
Klageren har under ankesagen i indsendt et Ungdomskort gyldigt fra 15.08.13.-12.11.13 
 
 

 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften nedsat og har til støtte herfor gjort gældende,  
 



   

at han havde reklameret to gange til Metro Service, men kun fik svar på den ene henvendelse, 
 
at den første af disse reklamationer blev tilsendt Metro Service umiddelbart efter kontrolafgiftens 
udstedelse, og at det var denne henvendelse, som ikke blev besvaret, 
 
at han troede, at rykkerne fra Metro Service blev tilsendt fejlagtigt, fordi man ikke endnu havde 
behandlet hans reklamation, 
 
at han først fik svar fra Metro Service efter anden reklamation, men at dette svar blot var en ryk-
ker med en kort redegørelse, 
 
at han havde gyldigt Ungdomskort til perioden for udstedelsen af kontrolafgiften, hvorfor bøden 
burde nedsættes, og at han i sin henvendelse til Metro Service umiddelbart efter kontrolafgiftens 
udstedelse beskrev situationen og vedhæftede dokumentation af sit ungdomskort,  
 
at han ikke mener, at sagen er blevet vurderet på et retfærdigt grundlag, eftersom han kontaktede 
Metro Service umiddelbart efter kontrolafgiftens udstedelse,  
 
at han er indforstået med de gældende rejseregler og ikke har handlet i strid med disse, samt 
 
at han har overholdt tidligere tidsfrister, og at Metro Service derimod ikke har overholdt tidsfri-
sterne gældende for behandling i ankenævnet. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at metroen, i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet, kører efter et selv-
betjeningssystem, hvor det er passageren eget ansvar selv at sikre sig rejsehjemmel er gyldigt og 
gælder til hele rejsen og skal ved billetkontrol kunne fremvise den gyldige rejsehjemmel på forlan-
gende. 
 
at det i tilfælde hvor der ikke på forlangende kan forevises gyldig rejsehjemmel, må accepteres at 
skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør kr. 750,-. Denne grundregel er en forudsæt-
ning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstadsområ-
det. Ovenstående fremgår også af folderen Metroens rejseregler, som er tilgængelig på 
www.m.dk, samt af informationstavlerne som er opsat på alle stationer, 
 
at klageren i sin henvendelse til Metro Service af 2. marts 2014 ikke nævner, at han skulle have 
reklameret tidligere og at første gang, man har registreret en henvendelse fra klageren, er den 2. 
marts 2014. Denne henvendelse blev besvaret den 18. marts 2014, 
 
at for at kunne nedskrive kontrolafgiften, skal Metro Service se en kopi af klagerens periodekort, 
og at man ikke af den fremsendte dokumentation kan se kortes gyldighedsperiode og gyldigheds-
område, 
 
at dokumentationen vedr. en nedskrivelse af en kontrolafgift skal være Metro Service i hænde se-
nest 14 dage efter udstedelsen, således som det fremgår af kontrolafgiftens bagside, 
 
at uagtet om klageren måtte have haft et gyldigt ungdomskort, men ikke har kunnet fremvise 
dette i billetteringssituationen, så skal dokumentationen være Metro Service i hænde senest 14 



   

dage efter kontrolafgiftens udstedelse, således som det fremgår af kontrolafgiften og af metroens 
rejseregler. Kontrolafgiften er udstedt den 20. august 2013, og Metro Service hører første gang fra 
klageren lidt over 6 måneder senere, samt 
 
at Metro Service henviser til ankenævnets tidligere afgørelse i klagesag 2012-0030. 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
Sekretariatet har d. 27. juni 2014 anmodet klageren om kopi af henvendelserne til Metro Service. 
Klageren har ikke besvaret denne anmodning fra sekretariatet. 
 
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, at transportministeren fastsætter regler om jernbane-
virksomhedernes adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke  
foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og kort).  
 
 
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 750 kr. for voksne.  
 
Metroens Rejseregler om glemt periodekort: 
”Har du gyldigt periodekort (med foto), men har glemt dette, kan kontrolafgiften reduceres til et 
ekspeditionsgebyr på 125 kr., hvis du sender en kopi af det gyldige periodekort til Kundeservice 
senest 14 dage efter kontrolafgiftens udstedelse.  
Overholdes ankefristen på de 14 dage ikke, fastholdes kontrolafgiftens fulde beløb.” 
 
Metroens Rejseregler om betalingspåmindelser: 
”Hvis beløbet på kontrolafgiften ikke indbetales inden 14 dage efter udstedelsen, eller der ikke for-
inden er gjort skriftlig indsigelse over for Metro Kundeservice, fremsendes en betalingspåmindelse. 
Ved fremsendelse af betalingspåmindelse opkræves et rykkergebyr på 100 kr. pr. påmindelse.” 
 
Det følger af bekendtgørelse om lov om renter ved forsinket betaling § 9 b, at for rykkerskrivelser  
vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er frem-
sendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 3,  
for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne, såfremt dette er  
sket med rimelig grund (inkassogebyr). Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr.  
inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. 
 
Den konkrete sag:  
 
Vedrørende kontrolafgiften:  



   

Ankenævnet lægger til grund som anført af stewarden på kontrolafgiften, at denne blev pålagt 
som følge af, at klageren havde glemt sit Ungdomskort, uanset at klageren i sin henvendelse til 
Metro Service den 2. marts 2014 anførte ”jeg ved ikke hvor denne bøde kommer fra”. 
 
Det fremgår af Metros rejseregler, at passageren selv skal sikre sig gyldig billet til rejsen. Klageren 
kunne ved kontrollen ikke forevise gyldig rejsehjemmel, fordi han havde glemt sit Ungdomskort, 
og kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette. 
 
Det følger endvidere af metroens dagældende rejseregler, at det var muligt at få nedskrevet sin 
kontrolafgift til 100 kr., hvis man havde et gyldigt periodekort, som man havde glemt ved udste-
delsen af kontrolafgiften.  
 
Klageren havde fået tilsendt et Ungdomskort gyldigt fra den 20. august 2013.  
 
Det fremgår både af teksten på kontrolafgiften samt af metroens rejseregler, at en nedsættelse af 
kontrolafgiften kræver, at kopi af kortet indsendes til Metro Service senest 14 dage efter udstedel-
sen af kontrolafgiften. I klagerens tilfælde senest den 3. september 2013.  
 
Ankenævnet lægger til grund, at klageren først rettede henvendelse til Metro Service den 2. marts 
2014 efter at have modtaget to betalingspåmindelser. Herefter finder ankenævnet, at klageren har 
overskredet 14-dages fristen, som i det konkrete tilfælde ikke findes urimelig, hvorfor Metro Ser-
vice ikke er forpligtet til at annullere kontrolafgiften mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr. (dagæl-
dende 100 kr.) 
 
Det af klageren anførte om, at han skulle havde reklameret til Metro Service umiddelbart efter ud-
stedelsen af kontrolafgiften, er udokumenteret lægges ikke til grund. 
 
Vedrørende betalingspåmindelserne:  
Klageren modtog den 20. august 2013 en kontrolafgift. Klageren henvendte sig først til Metro Ser-
vice den 2. marts 2014 efter modtagelse af to betalingspåmindelser henholdsvis den 21. oktober 
2013 og 20. februar 2014. Idet betalingsfristen var væsentligt overskredet uden rimelig begrun-
delse, var Metro Service i medfør af lov om renter ved forsinket betaling § 9b, berettiget til at 
sende ham betalingspåmindelserne med rykkergebyrer på hver 100 kr.  
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metro Service er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften og to 
betalingspåmindelser på alt 950 kr. Beløbet skal klageren betale inden 30 dage jf. ankenævnets 
vedtægters § 15. 
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets ved-
tægter § 26, stk. 4, modsætningsvist.  
 
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 22. september 2014 

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 


