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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer: 2015-0152 
 
Klageren:  XX 
  Norge 
 
   
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S  
CVRnummer: 21 26 38 34 
  
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende forevisning af billet. Samt 

rykkergebyr på 100 kr. Billetten er efterfølgende indsendt.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Stefan Krehbiel 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 16. maj 2015 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 11. juni 2015 
 
Sagens omstændigheder:  
Klageren, som er bosiddende i Norge, rejste den 15. april 2015 med metroen fra Lufthavnen st. til 
Vanløse st., hvorefter han skulle skifte til S-tog til Frederikssund st. Ifølge klageren købte han en 
billet til hele turen i DSB’s billetsalg i lufthavnen.  
 
Efter metroen havde forladt Flintholm st., var der kontrol af klagerens rejsehjemmel, hvor han kl. 
18.24 blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel.  
 
Stewarden har som årsag på den elektroniske kontrolafgift noteret: ”intet forevist”. 
 
Den 7. maj 2015 modtog klageren en betalingspåmindelse fra Metro Service med et rykkergebyr 
på 100 kr. 
 
Klageren anmodede den 16. maj 2015 Metro Service om annullering af kontrolafgiften og anførte 
til støtte herfor, at han havde købt en billet i DSB’s billetsalg fra Lufthavnen st. til Frederikssund st. 
med metroen og S-tog, men at han imidlertid ved kontrollen ikke kunne finde billetten før, han 
måtte stige af på Vanløse st., hvor han skulle have S-toget videre til Frederikssund. Han anførte 
yderligere, at han efterfølgende fandt billetten, samt kvitteringen fra DSB’s billetsalg, hvorpå der 
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stod, at han havde betalt 108,00 kr. klokken 17.41 den 15. april 2015. Yderligere spurgte han Me-
tro Service, om han skulle fremsende denne dokumentation. 
 
Metro Service fastholdt den 21. maj 2015 kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningsprincip-
pet og herved, at passageren selv er ansvarlig for at kunne fremvise gyldig rejsehjemmel på for-
langende samt, at den 14-dages klage- og ankefrist, som fremgår af Metroens rejseregler og bag-
siden af kontrolafgiften, var overskredet. 
 
Klageren anmodede atter den 27. maj 2015 Metro Service om annullering af kontrolafgiften og 
anførte, at han ved afrejsen fra Lufthavnen st. netop var landet med fly fra Stavanger, og at han 
skulle nå en aftale i Frederikssund, hvorfor han løb fra ankomsthallen til DSB’s billetkontor for at 
købe billet hele vejen til Frederikssund.  
 
Han anførte ligeledes, at al dette hastværk gjorde, at han kom til at lægge billetten et sted, han 
ikke plejede, hvorfor han ikke kunne finde den ved kontrollen.  
 
Han anførte yderligere, at han ved kontrollen måtte godtage, at stewarden udstedte en kontrolaf-
gift til ham, da han skulle nå S-toget videre fra Vanløse st. Han var dermed sikker på, at han kun-
ne finde billetten, så snart han var kommet over i S-toget, hvorved han ligeledes kunne dokumen-
tere, at han havde gyldig rejsehjemmel ved kontrollen. Han anførte samtidig, at grunden til, at han 
først kontaktede Metro Service efter 14-dages fristens udløb skyldtes, at han pendlede frem og 
tilbage mellem Norge og Danmark, hvorfor han først kontaktede Metro Service, næste gang han 
kom til Danmark.  
 
Klageren vedlagde i sin henvendelse en kopi af billetten, sit betalingskort, kvitteringen og kontrol-
afgiften: 
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Metro Service fastholdt den 29. maj 2015 atter kontrolafgiften samt rykkergebyret på i alt 850 kr. 
med henvisning til, at kontrolafgiften var udstedt på korrekt grundlag og, at deres personale er 
instrueret i altid at give passageren rimelig tid til at finde sin billet eller sit klippekort. Såfremt pas-
sageren ikke kan dette må det accepteres, at der udstedes en kontrolafgift. Yderligere anførte de, 
at en billet er upersonlig, hvorfor efterfølgende visning ikke accepteres. Det vil således heller ikke 
være muligt, at få en kontrolafgift afskrevet på baggrund af udskrift af kontoudtog fra banken. En 
billet er kun gyldig af ihændehaver på billetteringstidspunktet. Slutteligt anførte de, at det af Metro 
Services rejseregler, samt informationerne på bagsiden af kontrolafgiften fremgår, at en kontrolaf-
gift skal være anket senest 14 dage efter udstedelsen. I denne sag modtog de først anken efter 
denne 14-dages frist var overskredet. 
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Den 8. juni 2015 anmodede klageren atter Metro Service om annullering af kontrolafgiften og an-
førte denne gang, at han var enig i, at kontrolafgiften var udstedt på korrekt grundlag, at Metro 
Services personale gav ham rimelig tid til at finde sin billet, og at han kan bekræfte, at han accep-
terede, at der blev udstedt en kontrolafgift i situationen. Men, at han ikke kan accepterede, at han 
ikke kunne få en reel mulighed for, at dokumentere, at han havde købt en gyldig billet inden rej-
sen startede.  
 
Han anførte yderligere, at han havde fremsendt dokumentation for at han købte billet til rejsen, og 
at denne dokumentation ville blive accepteret, ved eksempelvis en retssag. Han anså derfor Me-
tros Services fastholdelse af 29. maj 2015 således, at de fastholdt deres krav, fordi han ikke nåede 
at henvende sig til Metro Service indenfor 14-dagesfristen.  
 
Slutteligt anførte han, at kun ganske få er klar over 14-dagesfristen, og at han har fremlagt en 
begrundelse for overskridelsen af 14-dagesfristen i sin tidligere henvendelse, som kan suppleres 
med, at han er norsk statsborger, og at han opholder sig 90 % af tiden i Norge, fordi han arbejder 
deroppe, at han pendler med fly 1-2 gange om måneden fra Norge til Danmark, og at han i efter 
modtagelsen af kontrolafgiften få dage efter returnerede til Norge, uvidende om 14-dagesfristen, 
men med den hensigt at kontakte Metro Service når han var tilbage i Danmark, at han har pendlet 
på denne måde de sidste 15 år, at han aldrig har modtaget en kontrolafgift, og at han har dansk 
folkeregisteradresse, da hans kone er dansker og bor i Danmark. 
 
Metro Service fastholdt den 10. juni 2015 atter kontrolafgiften og anførte, at de allerede anså kla-
gerens klage for besvaret fyldestgørende, men anførte yderligere, at 14-dagesfristen fremgik tyde-
ligt af selve kontrolafgiften, som klageren modtog i kontrolsituationen.    
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at han lige efter han landede i Kastrup Lufthavn købte gyldig billet i DSB’s billetsalg fra Lufthavnen 
st. til Frederikssund st. med metro og S-tog, 
 
at han ved kontrollen i metroen ikke kunne finde denne billet, 
 
at han efterfølgende fremsendte dokumentation indeholdende billet, kvittering og kopi af hans Visa 
Dankort til Metro Service, der viste, at han havde haft gyldig billet på kontroltidspunktet, men at 
denne blev afvist med henvisning til 14 dages ankefristen, 
 
at han er norsk statsborger og arbejder i Norge, men at han pendler ca. 1-2 gange om måneden til 
Danmark for at være sammen med sin kone i Danmark, 
 
at han aldrig i de 15 år han har pendlet har fået en kontrolafgift, hvorfor han ikke var bekendt 
med den 14 dages ankefrist, 
 
at han overfor Metro Service skriftligt har beklaget, at han ikke var klar over fristen på 14 dage for 
at fremvise dokumentation for at have gyldig billet efterfølgende, samt 
 
at han mener at have informeret stewarden ved kontrollen om, at han havde gyldig billet, og at 
han har dokumenteret dette efterfølgende, hvorfor han forventer at Metro Service acceptere dette.      
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Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte gjort gældende,  
 
at metroen i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsregionen kører efter et selv-
betjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldig billet eller kort, 
som kan forevises på forlangende,  
  
at det i tilfælde, hvor der ikke på forlangende kan fremvises gyldig rejsehjemmel, må accepteres 
at skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør 750 kr. Denne grundregel er en forud-
sætning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstads-
regionen. Dette fremgår dels på de opsatte informationstavler, der findes på alle metrostationer og 
dels af de fælles rejseregler for DSB, Metro og Movia, som er tilgængelige på Metros hjemmeside 
www.m.dk,  
  
at kontrolafgiften er udstedt den 15. april 2015, og klager kontakter først Metro Services kunde-
service, via hjemmesiden, den 16. maj 2015 dermed ca. en 1 måned efter kontrolafgiftens udste-
delse og efter, at de den 7. maj 2015 har fremsendt Betalingspåmindelse 1,  
  
at en billet er upersonlig og derfor alene gyldig af ihændehaver på billetteringspunktet, 
 
at efterfølgende visning ikke accepteres, og at det således heller ikke er muligt at få afskrevet eller 
nedskrevet en kontrolafgift på baggrund af en kvittering eller udskrift af kontoudtog fra banken,  
  
at en billet er upersonlig og kun gyldig for ihændehaver på billetingstidspunktet, hvilket fremgår af 
deres svar, 
 
at ankefristen er overskredet væsentligt, 
  
at det af de fælles rejseregler under pkt. 2.5 Kontrol af rejsehjemmel (2. sidste afsnit) fremgår: 
”Kan gyldig rejsehjemmel ikke fremvises på forlangende, vil en efterfølgende visning ikke blive 
accepteret, jf. dog pkt. 2.6 om rejse uden periodekort.”,  
  
at det af girokortet som klageren modtog ved udstedelsen af kontrolafgiften på forsiden fremgår: 
  
  

http://www.m.dk/
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Klageren: Ønsker forsat kontrolafgiften annulleret og har yderligere til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
  
at han har dokumenteret, at han købte en gyldig billet hos DSB inden han stod på metroen, og at 
ingen benægter dette. Det er beklageligt, at han har overset klagefristen på 14 dage, men han har 
forklaret årsagen til det i sine henvendelser til Metro Service. At det ikke kan være rigtigt at han 
skal betale en dyr kontrolafgift for at sende dokumentationen for at have købt gyldig billet, lidt for 
sent, 
  
at det er bevis på en uhyrlig firkantet politik fra et dansk metro- eller togselskab, ikke at vise no-
gen som helst form for fleksibilitet, når man som udenlandsk statsborger oplever at skulle betale 
en stor kontrolafgift, for at være lidt for sen med at sende dokumentation på, at man har rejst 
med helt gyldig billet i Danmark, 
 
Indklagede: Fastholder fortsat kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte gjort yderli-
gere gældende, 
 
at der tale om en upersonlig billet, som kun er gyldig for ihændehaver på billetteringstidspunktet 
samt, at klager kan dokumenterer et køb af en billet, ikke ændre på dette forhold. 
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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 i bekendtgørelse nr.1132 om kontrolafgifter af 08. september 2010, fastsætter 
jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne.  
 
Fra de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet: 
 
”2.2 Køb af rejsehjemmel  
Ved rejser med DSB, DSB Øresund, Metro, Movia eller Regionstog skal kunden være i besiddelse af gyldig 

rejsehjemmel inden rejsen påbegyndes. Rejsehjemmel kan ikke købes i toget. Det er muligt at købe rejse-

hjemmel i automater på stationerne. Dog kan ikke alle typer rejsehjemmel købes i automaterne. Alle auto-
mater modtager mønter, og de fleste automater modtager også betalingskort. (…).  

2.3 Generelle principper 
Kunden skal ved modtagelsen af rejsehjemmel sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede.  

Kunden skal have gyldig rejsehjemmel til hele rejsen. Det er kundens ansvar at sikre sig dette. Dette gælder 
også ved rejser med bus. Chaufføren udfører ikke systematisk billetkontrol, men kan give vejledning på kun-

dens forespørgsel.  

Rejsehjemmel giver ikke adgang til en bestemt afgang, medmindre dette fremgår af billetten, og der garan-
teres ikke en siddeplads. For visse tog kan DSB opkræve særlige tillæg. Dette vil fremgå af køreplanen for 

det pågældende tog.  
Hvis rejsehjemlens tidsgyldighed udløber under rejsen, gælder den ikke længere end til førstkommende 

endestation. For rejsekort gælder dog særlige regler.  

2.3.1 Særligt om billetter og kort  
Det er kundens ansvar, at billetten eller kortet er korrekt stemplet eller udfyldt og gælder for hele rejsen. 

Billetter og kort, der skal stemples, skal stemples inden kunden stiger ind i tog eller metro. I bussen stem-
ples ved indgangen. I Lokalbanens tog kan der købes billet eller stemples ved indgangen. Dette skal ske 

umiddelbart efter påstigning, og inden kunden finder en siddeplads i toget.  
Billetter er gyldige i den periode og på den strækning samt det omstigningsområde eller det antal zoner, 

som er påtrykt billetten.  

Klippekort er gyldige i den periode, og på den strækning samt det omstigningsområde eller det antal zoner, 
som antallet af afstemplinger giver ret til.  

Billetter og klippekort skal være gyldige til den fjerneste (dyreste) zone, som rejsen går igennem. (…) 
2.5 Kontrol af rejsehjemmel  

Gyldig rejsehjemmel skal kunne vises frem for kontrolpersonalet under hele rejsen, ved udstigning, i metro-

en indtil metroens område forlades, og i S-tog og lokalbanetog indtil perronen forlades. (…) 
Kan gyldig rejsehjemmel ikke fremvises på forlangende, vil en efterfølgende visning ikke blive accepteret, jf. 

dog pkt. 2.6 om rejse uden periodekort.  
Politiet kan medvirke eller tilkaldes under kontrollen, hvis kontrolpersonalet skønner det nødvendigt.  

2.6 Kontrolafgift  

Kunder, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herunder korrekt ind-checket rejsekort til deres 
rejse, skal betale en kontrolafgift. Det gælder også, hvis kunden har købt rejsehjemmel via en mobil enhed, 

og denne er løbet tør for strøm eller gået i stykker.  
Som kunde uden gyldig rejsehjemmel betragtes også kunder, der benytter kort med begrænset tidsgyldig-

hed (f.eks. pensionistkort) uden for kortets gyldighedstid, eller hvis andre rejsetidsbegrænsninger ikke over-
holdes (f.eks. for hvornår cykler må medtages). Kunder, der rejser på andres personlige kort eller med en 

anden kundetype, end kunden er berettiget til, rejser også uden gyldig rejsehjemmel. 

Kontrolafgiften udgør 750 kr. for voksne og 375 kr. for børn og hunde. For cykler er afgiften 100 kr. (…) 
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Kunden skal legitimere sig ved kørekort eller andet retsgyldigt dokument med foto og kvittere for modtagel-
se af kontrolafgift, hvoraf fremgår navn, adresse, fødselsdato og underskrift. Der kan foretages opslag i 

CPR-registeret til identifikation eller kontrol af kundens oplysninger. Kunden skal ved sin underskrift bekræf-

te rigtigheden af de angivne oplysninger.  
Selskaberne kan nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. mod samtidig betaling af den ordinære billetpris, hvis 

særlige forhold gør sig gældende.  
Kunder, der har et gyldigt personligt periodekort, men ikke kan forevise det ved kontrol, kan hos Movia, 

Lokalbanen, Regionstog, Metro og DSB Øresund få kontrolafgiften nedsat til 125 kr., såfremt kopi af perio-
dekortet fremsendes til kundecenteret hos det selskab, som har udstedt kontrolafgiften senest 14 dage efter 

kontrolafgiftens udstedelse. Hos Lokalbanen kan periodekortet også forevises i et betjent billetsalg.  

Kunder, der hos DSB er tilmeldt ”Glemt-kort” ordningen og ved kontrol i DSB-tog ikke kan forevise deres 
periodekort, kan ved at identificere sig med CPR-nummer, 2 gange pr. løbende år rejse i periodekortets gyl-

dighedsområde uden at betale kontrolafgift.  
Selskaberne kan ændre størrelsen af kontrolafgifter og ekspeditionsgebyrer.  

Selskaberne kan opkræve gebyr for at sende betalingspåmindelser. Betales gælden ikke efter en eller flere 

rykkere, overdrages fordringen til inddrivelse via SKAT. Ved overtagelse af gælden beregner SKAT sig et 
gebyr, der tillægges gælden.  

Enhver indbetaling på kontrolafgiften anvendes først til dækning af eventuelle påløbne, ikke-betalte renter 
og gebyrer og dernæst til afdrag på selve hovedstolen.”. 

 
Fra rentelovens § 9 b: 

”For rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivel-

sen er fremsendt 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. for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser 
vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i 

restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser 

vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er 
sendt med mindst 10 dages mellemrum. 

Stk. 3. Der kan kræves et inkassogebyr på højst 100 kr. 
Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 kan ikke fraviges til skade for skyldneren ved aftale, hvis der er tale om en for-

dring i henhold til en aftale som nævnt i § 7, stk. 1. I andre tilfælde kan reglerne i stk. 1-3 fraviges ved afta-

le eller handelsbrug eller anden sædvane i det omfang, som følger af § 9 a, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt.”. 

 
Den konkrete sag: 
 
Vedrørende kontrolafgiften 
Ankenævnet har på baggrund af det af klageren oplyste ikke grundlag for at konstatere, at klage-
ren ikke fik tilstrækkelig tid til at lede efter sin billet.  
 
Det fremgår af de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet under punktet ”kontrol af rejsehjem-
mel”, at gyldig rejsehjemmel skal kunne fremvises for kontrolpersonalet under hele rejsen.  
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Klageren kunne ved kontrollen i metroen den 14. april 2015 ikke forevise gyldig rejsehjemmel, 
hvorfor kontrolafgiften blev pålagt med rette. 
 
Klagerens efterfølgende indsendelse af billet og kvittering for køb af denne kan ikke føre til et an-
det resultat, da ankenævnet har en fast praksis, hvorefter efterfølgende forevisning af klippekort 
eller upersonlige billetter ikke kan tages i betragtning ved bedømmelsen af, om der ved kontrollen 
blev forevist gyldig rejsehjemmel. Ligeledes kan fremlæggelse af kvitteringer efter fast praksis ikke 
føre til, at en i øvrigt upersonlig billet anses som personlig.  
 
Dette er et område med stor mulighed for omgåelse af reglerne, hvorfor ankenævnet ikke finder, 
at der er grundlag for at fravige reglerne om, at passageren selv bærer ansvaret for korrekt billet-
tering. 
 
Vedrørende rykkergebyret 
Ankenævnet bemærker, at klageren først kontakter Metro Service den 15. maj 2015, over en må-
ned efter udstedelsen af kontrolafgiften, hvorved ankefristen på 14 dage blev overskredet.  
 
Ankenævnet finder, at ankefristen er tilstrækkelig tydeligt oplyst over for passageren, da denne 
fremgår af forsiden på kontrolafgiften.  
 
Da klageren ikke betalte beløbet på de 750 kr. for den kontrolafgiften udstedte den 15. april 2015 
inden betalingsfristen på 14 dage, var Metro Service i medfør af lov om renter ved forsinket beta-
ling § 9 b, berettiget til at sende ham en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kr. den 7. maj 
2015. 
 
 

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., samt et rykkergebyr á 100 kr. i alt 850 kr. Beløbet skal klageren be-
tale 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 29. september 2015 



   

10 
 

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 

 
 


