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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2014-0050 
 
 
Klageren:  XX 
  2950 Vedbæk 
 
Indklagede: Movia 
CVR:  29 89 65 69 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing  
  Asta Ostrowski  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 16. december 2013. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 27. januar 2014. 
 
Sagens omstændigheder: Klageren steg den 16. december 2013 på buslinje 150S ved stoppe-
stedet på Blegdamsvej. To stoppesteder forinden ved ”Universitetsparken” var kontrollører steget 
på bussen kl. 15:01. 
 
Klageren har til sagen oplyst, at hun meget sjældent kører i bus, og der var på daværende tids-
punkt vejarbejde, og busstoppestedet var flyttet, hvorfor hun i første omgang havde besvær med 
at finde stoppestedet.  
 
Da hun nåede over til stoppestedet, og bussen kom, var hun derfor noget stresset. Ved påstignin-
gen kunne hun ikke finde klippemaskinen til at stemple sit ubrugte klippekort, som hun havde i 
hånden, hvorfor hun spurgte chaufføren om, hvor hun kunne stemple. Han pegede ned i bussen, 
hvorfor klageren tænkte, at de måtte have flyttet klippemaskinen ned til midterdørene.  
 
Hun bevægede sig derefter ned i bussen, og ved rejsekortscanneren ved midterdøren spurgte hun 
”en herre” om, hvor hun skulle klippe. Han pegede hende tilbage til fordøren, hvor der på venstre 
side i bussen befandt sig gul klippemaskine. Ifølge klageren havde hun ikke set automaten ved 
indstigning, da en person havde stået foran den.  
 
Idet hun forsøgte at stemple sit klippekort, holdt en kontrollør hånden over automaten og bad om 
hendes ID. Klageren blev derefter kl. 15:10 pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for manglende stem-
pling af klippekort.  
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Ifølge klageren forklarede hun, at hun havde spurgt chaufføren, men denne rystede bare på hove-
det. ”Herren” hun havde spurgt om hjælp ved rejsekortscanneren, viste sig at være en kontrollør. 
Han var gået med klageren tilbage i bussen, hvorfor klageren følte sig klemt inde mellem de to 
kontrollører og chaufføren. Da hun senere samme dag kørte retur med en anden bus, var der en 
stempelmaskine i både højre og venstre side.  
 
På kontrolafgiften noterede kontrolløren: ”JHP kan bekræfte at UF stod lige bagved chf og at han 
ikke blokerede for almex”. Kontrolløren krydsede ”ja” i feltet om kontrolløren havde spurgt chauf-
føren. 
 
På den elektroniske kontrolafgift anførtes efterfølgende: 

 
 
Movia har oplyst, at JHP og UF er kontrollørernes initialer, og ”chf” er forkortelse for chaufføren. 
 
Movia har indsendt et foto og bemærkninger:   

Chaufføren sidder her 
Kunden kommer ind her 

Her stod kontrollør UF.  
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Den 16. december 2014 anmodede klageren Movia om annullering af kontrolafgiften og gjorde 
ovennævnte gældende. 
 
Movia fastholdt kontrolafgiften den 20. januar 2014 med henvisning til selvbetjeningsprincippet, at 
klageren ved tvivl altid kan spørge chaufføren, at displayet i bussen angiver, hvilken zoner bussen 
kører i, samt at den ansvarlige leder for kontrolkorpset havde oplyst, at chaufføren ikke blev 
spurgt om klipning af kort, men at der blev vist et kort. Movia oplyste videre, at dette var blevet 
bekræftet af busselskabet, som havde haft den pågældende chauffør til samtale, hvor denne be-
kræftede kontrollørernes beskrivelse. 
 
Klippekortet så således ud efter at være blevet stemplet på ud-og hjemturen:  
 

 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at ved påstigning på bus 150S foreviste hun et helt nyt ubrugt klippekort til chaufføren og spurgte, 
hvor hun skulle klippe. Han pegede bagud i bussen, hvorfor hun gik forbi den gule streg for at lede 
efter klippeboksen, som - viste det sig - befandt sig i venstre side bag døren skjult af en medpas-
sager. Da hun så boksen, vendte hun tilbage for at klippe og ”overfaldtes” af en kontrollør, som 
beskyldte hende for at snyde, 
 
at chaufføren nægtede, at hun spurgte ham, da kontrolløren spurgte ham. Kontrolløren var der 
ikke, da hun spurgte, 
 
at hun har vidne på, at hun har spurgt chaufføren, som i øvrigt formentlig ikke kunne tale dansk. 
Hun har kun set ham pege bagud, da hun spurgte ham og ryste på hovedet, da kontrolløren 
spurgte ham, om hun havde spurgt, hvor klippeboksen var, 
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at hun nægter at betale en kontrolafgift, fordi chaufføren lyver. Hun viser vel ikke en chauffør et 
helt nyt klippekort for derefter at gå lige forbi. (Hun har kopi af klippekortet, som hun efterfølgen-
de stemplede), 
 
at det er korrekt, at chaufføren ikke talte til hende. Hun spurgte, hvor hun skulle klippe, og han 
pegede med tommeltotten bagud i bussen. I det hele taget hørte hun ikke den chauffør sige noget 
som helst. Heller ikke da kontrolløren spurgte ham, om klageren havde talt til ham. Han rystede 
bare på hovedet. Derfor er hendes tanke, om han var døv eller ikke talte dansk, 
 
at det er hendes ord mod chaufførens. Hun kan kun sige, at hun viste ham et helt nyt og ubrugt 
klippekort, specielt købt til denne bustur. Da hun ikke kunne se den gule klippeboks, spurgte hun, 
hvor hun skulle klippe, hvorefter han med tommelfingeren pegede ned i bussen. Kontrollørernes 
vidneudsagn er basseret på, at de spurgte chaufføren. Allerede på det tidspunkt nægtede denne, 
at klageren havde spurgt ham. Så kontrollørens vidneudsagn er baseret på, hvad chaufføren sag-
de. 
Klageren har et vidne på, at hun blev sendt ned i bussen, og hun vil gerne være vidne i retten.  
Klageren kan slet ikke forstå, at Movia vil tillade en så uforskammet behandling af en kunde. Tænk 
at de endda sender klageren et brev, hvor der står ’man kan altid spørge chaufføren’. 
 
Det er menneskeligt at fejle, og chaufføren har tydeligvis ikke set på klagerens kort eller hørt efter, 
hvad hun spurgte om, men det er utilstedeligt ikke at indrømme sine fejl og beskylde andre men-
nesker for at snyde,  
 
at hun fastholder sin forklaring og er parat til at gå rettens vej, hvis hendes klage ikke accepteres,  
 
at hun kan forstå, at kontrolafgiften er skrevet af kontrolløren ved bagdøren. Det er ganske rigtigt 
at hun spurgte ham, hvor hun skulle klippe, og at han viste hende tilbage til indgangen, hvor hun, 
da hun ville klippe, i stedet blev anklaget for at snyde. Det hun finder så absurd, er, at det slet 
ikke gik op for hende, at hun spurgte en kontrollør, før han stod bag hende, da hun ville klippe, 
 
at hun blev tvunget til at skrive under på kontrolafgiften, og at kontrolløren hele tiden sagde, at 
hun kunne klage – og hun kunne jo ikke opholde en hel bus fuld, kunne ikke komme ud af bussen, 
da der stod en kontrollør bag hende, en foran hende samt chaufføren - hun var fuldstændig om-
ringet. Hun vil faktisk gerne vide, hvad man forventes at gøre i en sådan situation, hvor man føler 
sig fuldstændig magtesløs. Hvad forventer Movia – at man bare sætter sig ned og venter på politi-
et? 
 
at hun fortsat er dybt rystet over den behandling, hun har været ude for. Hun troede, at Danmark 
var en retsstat, som beskyttede sine borgere, og at man var uskyldig, indtil det modsatte var be-
vist. Sådan opfatter hun ikke den behandling, hun har været udsat for.  
 
Klageren har til ankenævnet desuden indsendt et vidneudsagn fra en navngivet bekendt, som hun 
mødte i bussen:” 

” 
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Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at ifølge Movias rejseregler skal kunden have gyldig kort/billet til hele rejsen fra rejsens begyndel-
se. Man skal selv sikre sig, at ens kort er gyldig og gælder til hele rejsen. Chaufføren skal kun tage 
stikprøvekontrol af kundernes kort. Det vil sige; enten tjekker han dato, kl. eller zonerne, 
  
at klageren skriver i sin mail, at hun går ind ad fordøren og ikke kan se klippeautomaten til venstre 
for chaufføren. Klageren skiver, at hun derfor spørger chaufføren om, hvor hun kan klippe sit kort.  
Movia har haft sagen til høring hos chaufføren den 23. december 2013, som har forklaret, at kla-
geren gik forbi chaufføren med et løftet klippekort, og at han ikke har været i dialog med hende, 
  
at chefen for kontrolkorpset har talt med kontrollørerne, som har forklaret, at klageren blot gik 
forbi chaufføren og viste sit klippekort. Hun talte ikke med chaufføren. Det var først, da klageren 
så kontrolløren, at hun gik tilbage for at klippe sit kort. Kontrollørerne talte også med chaufføren 
på bussen, som oplyste, at han ikke havde været i dialog med kunden. Chaufføren talte dansk, 
 
at det er korrekt, at kontrollørerne holder hånden over klippemaskinen, hvis kunden efter påstig-
ning vil op og stemple sit kort, da det er for sent at klippe sit kort, når kontrolløren er steget på 
bussen, 
 
at hverken chauffør eller kontrolløren har pligt til at oplyse deres navne. Kontrolløren kan forevise 
sit legitimationskort, hvor hans initialer står på. Movia kan til enhver tid finde frem til kontrolløren 
ud fra kontrolafgiftsnummeret, samt 
 
at chaufføren kan henvise kunden til bussens interne 4 cifre, og ud fra dette nummer kan operatø-
ren altid finde frem til den pågældende chauffør.  
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
 
Klageren har til fotoet og til Movias medarbejderes udsagn om sagen indsendt følgende bemærk-
ninger:  
 
”Kommentar til foto: Dette billede er taget fra chaufførens plads og UDEN, at det myldrer ind ad begge 
fordøre med passagerer, således at klippeboksen helt var dækket af indstigende passagerer. 
 
Kommentar til bilag, hvor JHP, UF og CHF kommenterer episoden: 
Ingen af de to kontrollører JHP og UF så mig, da jeg spurgte chaufføren, hvor jeg skulle klippe. De steg på, 
mens jeg på baggrund af chaufførens pegen bagud i bussen var på vej ned mod udgangen, hvor de blå lys 
var for at lede efter stedet at klippe. (Det skal bemærkes, at i udlandet har jeg oplevet busser, hvor man 
klipper, når man står af, derfor anede jeg ikke uråd). Her mødte jeg den anden kontrollør (havde slet ikke 
tænkt, det var en kontrollør), som jeg spurgte, hvor jeg skulle klippe. Han pegede op ved indgangsdøren, 
hvorfor jeg vendte om og gik tilbage. Blev først klar over, der var kontrollører, da JHP lagde hånden hen 
over klippeboksen og nægtede mig adgang til at klippe. Derfor undrer det mig også, at UF overhovedet 
intet sagde om, at jeg havde spurgt ham, hvor jeg skulle klippe. 
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Hvorfor skrev jeg under? Jeg følte mig enormt presset, en kontrollør foran mig, en bag mig og chaufføren 
som bare rystede på hovedet. JHP sagde hele tiden, jeg bare kunne klage. Jeg skulle møde min datter, som 
stod og ventede på mig i den anden ende og viste faktisk ikke hvordan, jeg ellers kunne komme videre. Har 
siden fået forklaret, at jeg bare skulle have fortsat med at nægte at underskrive og være stået af med kon-
trollørerne.” 

 
Hertil har Movia adspurgt oplyst, at kontrollørerne fordeler sig ved de 3 døre og tjekker først de 
passagerer, som skal af bussen, for til sidst selv at stige på bussen.  
 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
Det følger af lov om trafikselskaber § 29, stk. 1, at trafikselskabet kan fastsætte kontrolafgift og 
ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet eller kort). 
 
Af Movias rejseregler fremgår det, at passageren ved rejsens begyndelse skal være i besiddelse af 
gyldig billet eller kort, der gælder til hele rejsen og selv skal sikre, at stemplingen er korrekt og 
gælder til hele rejsen. Hvis man ikke har gyldig billet eller kort, når man bliver kontrolleret, skal 
man betale en kontrolafgift på 750 kr. 
 
Den konkrete sag: DISSENS 
 
3 medlemmer udtaler:  
Vi lægger til grund, at kontrollørerne befandt sig om bord på bussen, da klageren steg på, idet 
kontrollørerne i følge den elektroniske kontrolafgift steg på ved stoppestedet ”Universitetsparken”, 
og klageren ifølge egne oplysninger steg på bussen ved Blegdamsvej/Tagensvej, som ligger to 
stoppesteder efter.  
 
Det følger af Movias rejseregler, at passageren skal forevise gyldig rejsehjemmel ved kontrol. Kla-
geren kunne ved kontrollen ikke forevise gyldig rejsehjemmel, idet hun ikke havde stemplet sit 
klippekort.  
 
Der foreligger divergerende oplysninger fra parterne om, hvorvidt klageren spurgte chaufføren om, 
hvor stempelmaskinen befandt sig. Klageren har således gjort gældende, at chaufføren pegede 
nedad i bussen med sin tommelfinger, da hun spurgte ham, hvor hun kunne stemple. 
 
I en note fra kontrollen har kontrolløren imidlertid anført, at den ene kontrollør befandt sig lige 
bag chaufføren og ikke blokerede for stempelmaskinen. Movia har derudover oplyst, at kontrollø-
rerne har forklaret, at klageren ikke talte til chaufføren, men blot gik forbi ham og viste sit klippe-
kort, og at det først var, da hun så kontrolløren nede i bussen, at hun gik tilbage for at klippe sit 
kort. Endelig har Movia anført, at kontrollørerne spurgte chaufføren på bussen, og at denne havde 
oplyst, at han ikke havde været i dialog med klageren.  
 
Parterne har således hver deres opfattelse af situationen, og begge hændelsesforløb synes lige 
sandsynlige.  
 
Efter en samlet bedømmelse af sagens oplysninger finder vi imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag 
for at statuere, at den manglende stempling af klagerens klippekort beroede på chaufførens anvis-
ninger til hende om at gå ned i bussen, og at chaufføren skal bære ansvaret for, at klageren gik 
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forbi klippemaskinen oppe ved indgangsdøren og derfor ved kontrollen ikke kunne forevise et 
stemplet klippekort.    
 
Kontrolafgiften for manglende gyldig rejsehjemmel blev herefter efter vores opfattelse pålagt med 
rette. 
 
2 medlemmer udtaler: 
Vi lægger til grund, at klageren ved indstigning i bussen havde et ubrugt klippekort. Det er vores 
opfattelse, at klageren ikke kunne forvente, at kortet ville blive anerkendt som gyldig rejsehjemmel 
uden stempling, når hun passerede chaufføren, og Movia har over for ankenævnet gjort gælden-
de, at chaufføren kun skal tage stikprøvekontrol af passagerernes kort; det vil sige enten tjekker 
han dato, klokkeslæt eller zoner.  
 
På den baggrund er det vores opfattelse, at chaufføren ville have reageret ved forevisning af et 
helt blankt klippekort, hvis passageren ikke samtidig havde forespurgt om, hvor kortet kunne 
stemples.  
 
Herefter finder vi ikke grundlag for at afvise klagerens oplysninger om, at hun spurgte chaufføren, 
om, hvor hun kunne stemple klippekortet.  
 
Den omstændighed, at klageren herefter har mistolket chaufførens henvisning med tommelfinge-
ren til, at hun skulle gå ned i bussen for at stemple, frem for at stemple oppe ved indstigningsdø-
ren, sammenholdt med sagens øvrige forklaring fra klageren, finder vi i den konkrete sag ikke skal 
føre til, at Movia derved kunne pålægge hende en kontrolafgift, når hun var på vej op til stempel-
maskinen efter at have spurgt nede ved rejsekortstanderen om, hvor hun kunne stemple.  
 
Det bemærkes, at vi ikke er af den opfattelse, at chaufføren altid bærer ansvaret for passagerens 
manglende gyldige billetter/kort, når passageren har passeret chaufføren uden at denne har rea-
geret.  
 
Vi stemmer derfor for, at Movia skal frafalde kontrolafgiften.  
 
Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet. 
 

 
Ankenævnet træffer afgørelse efter stemmeflertallet:  

 
 

AFGØRELSE: 
 
 

 
Movia er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr.  
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. vedtægterne § 26, 
stk. 4.   
 
Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. 
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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 17. juni 2014 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 


