
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2013-0281 
 
Klageren:  XX 
  8000 Aarhus C 
 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S 
CVRnummer: 21293438 
 
 
Klagen vedrører: To kontrolafgifter på hver 750 kr. for at have rejst på et Midttrafik klip-

pekort i metroen. Kan man påtage sig en kontrolafgift for en medrej-
sende?  

 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Lise Bjørg Pedersen 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Første gang den 18. april 2013 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 17. september 2013 
 
Sagens omstændigheder: Klagere rejste den 16. april fra Aarhus kl. 4 om morgenen til Køben-
havns Lufthavn for at hente en veninde fra Nepal. Efter ankomsten rejste de fra Lufthavnen st. 
med metroen mod Øresund st.   
 
Ved kontrol af klagerens og venindens rejsehjemmel efter Amagerstrand st. viste det sig, at klage-
ren i lufthavnen havde stemplet et Midttrafik klippekort. Klageren foreviste derudover et blåt 2 
zoners klippekort til hovedstadsområdet, som hun ikke have stemplet. 
 
Der blev herefter udstedt to kontrolafgifter til klagerens navn hhv kl. 08:53 og kl. 08:57. På den 
første afgift anførte stewarden i en note følgende: ”Note>en nepalesisk kvinde som kørte med den 

danske kvinde, afgifts nr.00238524-45..hun tog også hendes afgift .</Note” 

 

Metro Service har under ankesagen fremlagt 2 kvitteringer, hvor klageren har underskrevet for 
modtagelsen af disse to kontrolafgifter. Stewarden tog et billede af de to klippekort:  



   

 
 
Den 18. april 2013 udfyldte klageren en klageformular på Metro Services hjemmeside:  
 

 
 

Den 25.  april skrev klageren videre: 

 
 

 
Den 4. maj 2013 skrev klageren på ny til Metro Service:  

 
 



   

I brev af 9.oktober 2013 fastholdt metro service kontrolafgiften og anførte følgende: 
 
”Indledningsvist vil vi gerne beklage den lange behandlingstid af din anke vedrørende ovenstående kontrol-

afgift. Ligeledes beklager vi, at du har fået tilsendt en betalingspåmindelse. Du har overholdt ankefristen på 
14 dage, og vi har nu fjernet gebyret. Samtidig ser vi os imidlertid nødsaget til at fastholde din kontrolafgift 

og vedlægger et nyt indbetalingskort, som du kan benytte.  
Vores begrundelse er følgende:  

Metroen kører – i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i hovedstadsområdet – efter et selvbetjenings-

system, hvor det er passagerens eget ansvar at sørge for gyldig rejsehjemmel, inden rejsen påbegyndes.  
Du skal således selv sikre dig, at din billet eller dit klippekort er korrekt stemplet og gælder til hele rejsen, 

ligesom du ved billetkontrol skal kunne fremvise din gyldige rejsehjemmel på forlangende. Et klippekort fra 
Midttraffik er ikke gyldigt i hovedstadsområdet.  

Du oplyser, at du har haft en billet fra Aarhus til København. Denne billet er ikke fremvist i forbindelse med 

billetteringen, og vi har derfor ikke mulighed for at inddrage den i sagsbehandlingen. Efterfølgende indsen-
delse af en billet eller et kort uden angivelse af foto og personlige oplysninger. Sædvanligvis vil en sådan 

billet være påført en bogstavkombination, som indikerer, hvilke zoner der kan rejses i inden for hovedstads-
området, og sædvanligvis vil zone 4 (Lufthavnen/Kastrup) ikke være omfattet heraf.” 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at hun rejste fra Aarhus kl. lidt over 4 om morgenen til lufthavnen for at hente en veninde. Efter 
ankomsten tog de metroen, og da klageren blev kontrolleret viste det sig, at hun i lufthavnen ved 
afgang havde stemplet et forkert klippekort for deres rejse, nemlig et Midttrafik klippekort. Hun 
foreviste kontrolløren sit Midttrafik klippekort samt sit klippekort "blåt klippekort", som hun altså 
fejlagtigt ikke havde brugt. Hun klagede umiddelbart efter til metro men fik ikke noget svar. Hun  
skrev til dem 3 gange i alt, uden svar. I en af klagerne gjorde hun opmærksom på, at hun jo var 
rejst til lufthavnen tidligt om morgenen og derfor også havde en DSB-billet, som formentlig var 
gyldig for turen, men som hun i skyndingen den morgen ikke havde tænkt på. Det fik hun aldrig 
noget svar på, kun en opkrævning pålagt et ekstragebyr for for sent betalt kontrolafgift.  
 
Nu har hun så fået en ny opkrævning med en undskyldning for den sene behandling af sagen, 
hvor det ekstra gebyr er slettet, som pålægger hende at betale afgiften. Som begrundelse står der 
"intet forevist", som jo ikke er rigtigt, da hun foreviste sit klippede Midttrafik klippekort samt sit 
"blå klippekort", som hun altså fejlagtigt ikke havde klippet. Begge klippekort blev på hendes op-
fordring fotograferet af kontrolløren, så hun har i høj grad forevist noget, nemlig sit fejlagtigt brug-
te klippekort samt det "blå klippekort". 
 
Hun kan ikke huske situationen; det hele var noget forvirrende, hun troede jo at det hele var en 
fejltagelse, hun havde jo klippet. Hun kan ikke huske, som metroselskabet skriver, at hun har an-
modet om, at det var hende, der skulle have afgiften, heller ikke at hun har skrevet under på to 
afgifter. 
 
Det er korrekt, at hun havde sin nepalesiske veninde, som hun havde hentet i lufthavnen, med. 
Som det fremgår af hendes fotograferede klippekort, tog hun bare fejl af de to klippekort i sin 
lomme og klippede desværre på det forkerte for dem begge to. 
 
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 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,-. Denne grundregel er en forud-
sætning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstands-
regionen. 
Dette fremgår også af folderen Metroens Rejseregler, som er tilgængelig på hjemmesiden 
www.m.dk. Herudover er informationen tilgængelig på stationerne informationstavler og i foldere 
på metrostationer. 
 
Af det vedhæftede dokument Ticket Photos kan ses det Midttrafik-klippekort, som klager har 
stemplet i zone 4, og som er fremvist i kontrolsituationen. At klager samtidig fremviser et ustem-
plet 2 zoners klippekort gyldigt til kørsel i Hovedstadsområdet, ændrer ikke på det faktum, at der i 
kontrolsituationen ikke kunne forevises gyldig rejsehjemmel. Det stemplede klippekort er alene 
gyldig til rejser i region Midttrafik ( www.midttrafik.dk ). 
 
Ønsker passagerer at køre i områder, som ikke betjenes af Midttrafik, må der indløses billet eller 
stemples på klippekort, som er gyldig i det pågældende område. 
 
Billetteringen er foretaget i zone 3 efter klager og hendes medrejsende har forladt Amager Strand 
station, og der er i billetteringssituationen blevet oplyst, at slutdestinationen var Øresund. 
 
Stewarden har på kontrolafgift 00238525 i bemærkningsfeltet noteret ”en nepalesisk kvinde som 
kørte med den danske kvinde, afgifts nr.00238524-45..hun tog også hendes afgift .” 
Det skal i denne forbindelse noteres, at klager har kvitteret for begge kontrolafgifter – se det ved-
hæftede bilag. 
 
På baggrund af ovenstående fastholder de, at klageren og hendes medrejsende ikke har været i 
besiddelse af gyldig rejsehjemmel på billetteringstidspunktet, og de anser derfor kontrolafgifterne 
som korrekt pålagt, hvorfor de fastholder deres krav på 2 x kr. 750,-. 
 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:  
 

På sekretariatets forespørgsel om hjemmelen til at pålægge kontrolafgift for en anden passagers 
forseelse, har Metro Service svaret følgende:  
 
”I den konkrete sag er der tale om, at klager er i lufthavnen for at hente en nepalesisk veninde. Klager har 
klippet for dem begge – beklageligvis på et forkert klippekort. 
 
Af stewardens bemærkning fremgår det, at klager også valgte at tage venindens kontrolafgift, hvorfor begge 
kontrolafgifter er udstedt til klager. 
 
Der findes ingen lovhjemmel til at udstede en kontrolafgift til en anden person end den, der har rejst og billet-
tet uden gyldig rejsehjemmel, men hvis der i kontrolsituationen anmodes om, at 3. part ønsker at få kontrol-
afgiften udstedt i 3. parts navn, og kvitterer for denne kontrolafgift, er dette et bevidst valg, der træffes, og 
ikke et valg stewarden træffer. 
 
Vi mener således ikke, det i den konkrete sag er interessant, hvorvidt der er tale om lovhjemmel eller ej, idet 
stewarden har efterkommet klagers eget ønske. 

http://www.m.dk/
http://www.midttrafik.dk/


   

 
Eneste yderligere kommentar, vi har til klagers seneste mail, er, at det tilskrevne rykkergebyr på kontrolafgift 
00238524 naturligvis er blevet slettet. Vores krav er således uændret på 2 x 750 kr.” 

 
Klageren har indsendt sin billet. Denne er udstedt som en standard-billet fra Aarhus til Kbh. H. (A-
F). Dette betyder, at den er upersonlig og ikke var gyldig til rejse med metroen i zone 4, hvor 
Lufthavnen st. ligger. 
 
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 i bekendtgørelse nr.1132 om kontrolafgifter af 08. september 2010,  fastsætter 
jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne.  
 
Det fremgår af Metroens rejseregler (forretningsbetingelser), at alle passagerer skal have gyldig 
billet eller kort inden påstigning. Billetten skal opbevares under hele rejsen, og indtil Metroens om-
råde forlades. Billetter og kort skal fremvises til Metro Stewarden på forlangende. Billetkontrol kan 
ske både under rejsen, 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 Metrostatio-
nens 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 vidererejse til den Me-
trostation, passageren oplyser som bestemmelsesstationen. Kontrolafgiften er 750 kr. for voksne. 
 
Fra Midttrafiks rejsebestemmelser:”  

Klippekort 

Kun billetter og kort, der er godkendt af Midttrafik, er gyldige. Der findes 3 billet- og korthovedty-

per: Kontantbillet, Klippekort, Periodekort. Klippekort kan købes i bussen eller på et kortsalgs-

sted/togstation.I bybusserne sælges kun klippekort til 2 eller 3 zoner. Klippekort til længere rejser 

skal købes på kortsalgssteder eller i regionale ruter. Vær opmærksom på, at der i Aarhus og Ran-

ders kun sælges klippekort til bybusområdet fra Midttrafiks salgssteder. Klippekort skal stemples i 

bussens eller togstationens automat ved rejsens begyndelse. Klippekort købt til rejser i Midttrafik 

Øst, Midt eller Syd til et bestemt antal zoner kan bruges til alle rejser af den bestemte længde, uan-

set om rejsen er inden for Øst, Midt eller Syd. Klippekort udstedt til rejser mellem 2 angivne zoner 

kan dog kun bruges til rejser mellem disse zoner. Klippekortet giver ret til omstigning i start- og 

slutzonen (samt via-zoner) og til rejseafbrydelse i mellemliggende zoner. Midttrafiks klippekort kan 

ikke bruges til togrejser mellem to eller flere prisområder i Midttrafik. (Eksempler på togrejser hvor 

Midttrafiks klippekort ikke kan bruges: Bjerringbro-Ulstrup og Horsens-Skanderborg). Klippekort 

købt til rejser i Midttrafik Vest kan kun bruges til rejser i Midttrafik Vest.” 

Fra de fælles rejseregler i Hovedstadsområdet:” 

http://midttrafik.dk/kundeservice/information-og-salg.aspx


   

”  

Den konkrete sag:  
 
Klageren foreviste ved kontrollen i metroen i København et 2-zoners klippekort fra Midttrafik, fordi 
hun ifølge det oplyste havde taget fejl af dette og sit 2-zoners klippekort til hovedstadsområdet, da 
hun stemplede.  
 
Midttrafiks klippekort kan ikke benyttes til rejser i Hovedstadsområdet og den billet, som klageren 
under ankenævnssagen har indsendt til ankenævnet, er ikke en personlig billet og havde ikke gyl-
dighed til rejse med Metroen i zone 04.  
 
Kontrolafgiften til klageren blev dermed pålagt med rette.  
 
I forbindelse med kontrollen noterede stewarden, at klageren ”også tog sin” rejseledsagers kon-
trolafgift. Klageren har anført, at hun ikke erindrer at skulle have påtaget denne yderligere kon-
trolafgift, men der er i sagen fremlagt 2 kvitteringer underskrevet af klageren for modtagelse af 
kontrolafgifter. Begge kontrolafgifter blev udskrevet til klagerens navn.  
 
Klageren underskrev således for modtagelse af en yderligere kontrolafgift, selv om hun ikke havde 
overtrådt rejseregler vedrørende denne kontrolafgift. Det fremgår af lov om jernbaner, at en kon-
trolafgift kan pålægges den passager, som ikke foreviser gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet finder, 
at derikke er hjemmel til at udskrive en kontrolafgift til klageren for en overtrædelse af rejseregler 
begået af klagerens rejseledsager.  
 
Klageren er ikke afskåret fra efterfølgende at betale kontrolafgiften for sin rejseledsager, men der 
kan ikke i selve situationen udskrives to kontrolafgifter til den samme passager for én overtrædel-
se af rejsereglerne – heller ikke selv om denne passager måtte give udtryk for at ville påtage sig 
rejseledsagerens kontrolafgift.     
 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metro Service er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af den ene kontrolafgift 
på 750 kr. men skal frafalde den anden.  
 



   

Klageren skal betale beløbet på 750 kr. inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters § 15. 
 
Da klageren har fået delvist medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret, jf. § 26, stk. 4. 
 
Da Metro Service ikke har fået medhold i at kunne fastholde den ene kontrolafgift, skal de som 
tilsluttet selskab til ankenævnet betale 10.000 kr. for tabt sag, jf. lov om forbrugerklager § 17, stk. 
3, jf. vedtægterne § 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, med mindre indklagede har anlagt sag ved domsto-
lene om de forhold, som klagen har omfattet. 
 
  
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. januar 2013 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 


