
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2012-0353 
 
Klageren:  XX 
  2000 Frederiksberg 
 
Indklagede: Metro Service A/S 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner. Ændrede rejserute grundet drifts-

forstyrrelser. 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Lise Bjørg Pedersen 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 17. september 2012. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 26. september 2012. 
 
Sagens omstændigheder: 
Klageren rejser dagligt til og fra arbejde mellem Gentofte station og Flintholm station via Hellerup 
station med toglinjerne B og F, og har derfor et periodekort gyldigt til zonerne 02 og 30.  
 
Den 12. september 2012 var der fejl på DSB’s fjernstyringsanlæg, hvilket gjorde at klageren fort-
satte med toglinje B til Nørreport station i stedet for til Hellerup station. På Nørreport skiftede han 
til metro og rejste derved ind i zone 01. Klageren har oplyst følgende om valget af rejserute: ”Af 
personlige grunde var det ikke muligt for mig at stå af på Hellerup station og vente på linje F – jeg 
havde allerede ventet mere end 30 min på Gentofte St, og jeg havde ikke mulighed for at købe 
billet til zone 1 – hverken med kort, kontanter eller mobil.” 
 
I metroen klokken 19:09 mellem Nørreport station i zone 01 og Flintholm station blev klageren 
pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. 
 
Klageren anmodede den 17. september 2012 DSB/Metro Service om at annullere kontrolafgiften 
med henvisning til ovennævnte forløb.  
 
Metro Service fastholdt kontrolafgiften i brev af 18. september 2012 med henvisning til selvbetje-
ningssystemet, samt at der på alle metroens perroner og i alle tog er opsat oversigtskort, der viser 
zoneinddelingen for de enkelte stationer. Metro Service anførte, at klagerens periodekort var gyl-
digt i zone 02 og 30, og at han var blevet billetteret i zone 01. 



   

 
Det er bekræftet af DSB S-tog, at der var driftsforstyrrelser i tidsrummet kl. 18:15 – 20:45, hvor 
der på alle S-togsstrækninger kørtes med større forsinkelser. 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at der var en fejl i DSB’s fjernstyreanlæg, som gjorde, at han måtte fortsætte med linje B til Nør-
report station og derved kørte ind i zone 01, 
 
at han allerede havde ventet mere end 30 minutter på Gentofte station, og af personlige grunde 
var det ikke muligt at stå af på Hellerup station og vente på linje F, samt 
 
at han ikke havde mulighed for at købe billet til zone 01. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at metroen kører efter et selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sikre 
sig gyldig rejsehjemmel inden påstigning, 
 
at det i tilfælde hvor der ikke kan forevises gyldig rejsehjemmel, må accepteres at skulle betale en 
kontrolafgift, 
 
at det er blevet bekræftet af DSB, at de havde problemer med driften fra klokken ca. 18:15 til 
20:45, hvor der på alle S-togstrækninger kørtes med større forsinkelser, 
 
at det fremgår af oversigtstavlen i S-toget hvilken zone, man befinder sig i, 
 
at toget allerede efter Svanemøllen station kørte ind i zone 01, hvilket fremgik af skiltningen, 
 
at i tilfælde hvor en rejse, af den eller anden grund, må omlægges, må det være passagerens 
eget ansvar selv at orientere sig samt sikre sig at have gyldig rejsehjemmel til den nye ændrede 
rejse, 
 
at klageren inden påstigning skulle have indløst en tillægsbillet, som kunne forevises tillige med 
periodekortet, samt 
 
at der ved omstigning til metroen er rig mulighed for både på Nørreport S-togsstation og på me-
trostationen, at orientere sig om, hvilke zoner den ændrede rejse kræver, ligesom det både på S-
togsstationen og på metrostationen ville have være muligt, at erhverve sig den nødvendige til-
lægsbillet. 
 
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-
giften er samtidigt billet til vidererejse til den Metrostation, passageren oplyser som bestemmel-
sesstationen. Kontrolafgiften er på 750 kr. for voksne. 
 
Den konkrete sag:  
Klageren foreviste ved kontrollen i zone 01 et periodekort gyldigt til zonerne 02 og 30.  
Klageren var ved kontrollen således ikke i besiddelse af gyldig rejsehjemmel, og det var derfor 
berettiget at udstede en kontrolafgift. 
 
Ankenævnet lægger imidlertid til grund, at klageren, der var på vej fra arbejde, og som havde et  
abonnementskort til de zoner, rejseruten mellem hjem og arbejde udgør, normalt tager S-toget på  
den rute, som zonerne omfatter, således som han har gjort gældende både over for Metro Service 
og ankenævnet.  
 
Ankenævnet lægger videre til grund, at klageren allerede havde ventet i 30 minutter og udeluk-
kende valgte at blive på toglinje B til Nørreport station for at skifte til metroen grundet driftsfor-
styrrelserne hos DSB S-tog. Ankenævnet bemærker, at klagerens oplysning om driftsforstyrrelser 
er blevet bekræftet hos DSB S-tog. 
 
Der forelå herefter sådanne særlige omstændigheder, at Metro Service ved klagerens efterfølgen-
de henvendelse burde have annulleret den pålagte kontrolafgift.  
 
Ankenævnet bemærker at de faktiske omstændigheder i nærværende sag efter ankenævnets op-
fattelse er mere sammenlignelige med omstændighederne i sagerne 2010-0009 og 2010-0003 end 
i 2010-0027. 
 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metro Service A/S skal frafalde kravet om betaling af kontrolafgiften.  



   

 
Metro Service A/S skal endvidere i medfør af lov om forbrugerklager § 17, stk. 3, som tilsluttet 
selskab i sagsomkostninger til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro betale 10.000 kr.  
inkl. moms, jf. vedtægtens § 18, stk. 2, jf. bilag A og § 9 i bekendtgørelse om omkostninger ved  
godkendte private klagenævn.  
 
Beløbet skal betales inden 30 dage efter, at indklagede har modtaget ankenævnets opkrævning. 
Hvis indklagede ikke vil anse sig for bundet af afgørelsen, skal dette meddeles ankenævnets sekre-
tariat skriftligt inden 30 dage efter afgørelsens dato. Indklagedes navn vil herefter blive offentlig-
gjort på en liste på ankenævnets hjemmeside, medmindre indklagede har anlagt sag ved domsto-
lene om de forhold, som klagen har omfattet. 
 
Afgørelsen som sådan offentliggøres, uanset om der anlægges sag ved domstolene, jf. vedtægter-
ne § 14. 
 
Da klageren har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret, jf. § 26, stk. 4, modsætnings-
vist.  
 
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 19. februar 2013. 
 

   
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


