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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2014-0368 
 
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 stempling af klippekort. 

Stemplet i den forkerte ende. 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Stefan Krehbiel 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 27. november 2014. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 22. december 2014 
 
Sagens omstændigheder: 
 
Klageren, som er bosiddende i Norge, rejste den 25. november 2014 med metroen i København i 
retning mod Vanløse st. Som rejsehjemmel anvendte hun et 3-zoners klippekort. 
 
Efter metroen havde forladt Fasanvej st., blev klageren pålagt en kontrolafgift på 750 kr., for 
manglende rejsehjemmel, da hun havde stemplet sit klippekort i den forkerte ende. 
 
På den elektroniske kontrolafgift har stewarden noteret følgende: 
 
”Ulæseligt stempel paa forkaert ende af kk”. 

 

Den 27. november 2014 anmodede klageren Metro Service om annullering af kontrolafgiften og 
gjorde følgende gældende: 
 

 



   

2 
 

Klageren har ifølge det oplyste fra Metro Service intet vedhæftet. 
 
Den 1. december 2014 fastholdt Metro Service kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningssy-
stemet, hvorefter det er passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldig rejsehjemmel, inden rej-
sen påbegyndes. 
 
Billede af klagerens klippekort: 

 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER OVERFOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort følgende gældende: 
 

 



   

3 
 

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 at sikre sig rejsehjemmel som er gyldig og 
gælder til hele rejsen, ligesom at passageren ved billetkontrol skal kunne fremvise den gyldige rej-
sehjemmel på forlangende. 
 
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 eftersom klippekortet var fejlstemmet, i dette tilfælde stemplet i toppen af klippekortet, skulle 
der have været foretaget en ny stempling, da passageren i modsat fald ikke ville have betalt for 
sin rejse, og derfor ikke ville kunne fremvise gyldig rejsehjemmel på forlangende, 
 
at følgende fremgår af informationerne på klippekortet: ”klip kortet ved rejsens begyndelse” og 
”kontroller selv, at stemplingen er korrekt”, 
 
at hvis klageren havde tjekket sit klippekort, ville det ved selvsyn have været åbenbart, at der ikke 
var klippet og påstemplet dato, tid og zone i den rigtige ende, og ny stempling eller alternativt køb 
af en billet ville have været muligt inden påstigning, 
 
at der på alle metrostationer findes gule opkaldspunkter, som sætter passageren i direkte kontakt 
med en operatør i kontrolrummet, som er bemandet 24 timer i døgnet, 
 
at denne operatør ville kunne assistere i forhold til svar på almene spørgsmål om metroen, ved bil-
letspørgsmål, zonespørgsmål etc., og hvis det skønnes nødvendigt, vil denne operatør kunne sørge 
for, at der bliver fremsendt en steward, som kan hjælpe kunden med klipning af klippekort eller 
køb af billet, 
 
at netop Lufthavnen st. som udgangspunkt er en bemandet station, og det ville således have væ-
ret muligt at kontakte stewarden, måtte der have været tvivl om, hvilken ende af klippekortet der 
skulle klippes, samt 
 
at Metro Service henleder opmærksomheden på klagesag 2014-0019, som de finder sammenligne-
lig med klagerens sag, hvor klageren heller ikke havde tjekket sit klippekort inden påstigningen, og 
hvor afgørelsen faldt ud til fordel for det indklagede trafikselskab. 
 
Hertil har klageren anført følgende: 
 

” Blått er Metros påstander. Sort er mine komentarer: 
Idet klippekortet er fejlstemplet – i dette tilfælde stemplet i toppen af klippekortet – må der 
foretages en ny stempling, da passageren i modsat fald ikke har betalt for sin rejse, og 
derfor ikke kan fremvise gyldig rejsehjemmel på forlangende. 
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Det er helt riktig at vi ved en feilvurdering stemplet kortet feil veg, men da vi ble gjort oppmerk-
som på det tilbydde vi oss og gå ut på perrongen og stemple på nytt. På kortet er det klippet ett 
tydelig merke i øverste hjørne og stemplingen synes på det sorte feltet.  
 
Af informationerne på klippekortet fremgår det dels ”Klip kortet ved rejsens begyndelse” og dels 
”Kontroller selv, at stemplingen en korrekt”. 
 
Dette ble gjort og vi trodde alt var i orden. 
 
Havde klager tjekket sit klippekort, ville det ved selvsyn have været åbenbart, at der ikke var klip-
pet og påstemplet dato, tid og zone i den rigtige ende, og ny stempling alternativ køb af billet ville 
have været mulig inden påstigning. 
 
Det var ikke åpenbart for oss da det var klippet ett hakk i billetten, og stempel var på det sorte fel-
tet. Det var første gang vi tok Metro i Danmark. Det er elektronisk billett system i Oslo hvor det 
automatisk blir trukket av reisen av kortet. 
 
På alle vores stationer findes gule opkaldspunkter, som sætter passageren i direkte kontakt med 
en operatør i vort kontrolrum, som er bemandet 24 timer i døgnet.Denne operatør vil kunne assi-
stere i forhold til svar på almen spørgsmål om metroen, ved billetspørgsmål, zonespørgsmål etc., 
og hvis det skønnes nødvendigt, vil denne operatør kunne sørge for at der bliver fremsendt en ste-
ward, som kan hjælpe kunden med klipning af klippekort eller køb af billet.   
 
Vi kjøpte billett i en bemannet luke for at vi skulle være sikre på at vi fikk riktig antall soner. Vi ga 
også tydelig uttrykk for at det var første gang vi tok kollektiv transport i København.  Vi fikk ingen 
informasjon om hvilke veg kortet skulle stemples. Da kontrollørene gjorde oss oppmerksom på fei-
len vi hadde gjort, sa de også at det var åpenbart noe som burde tas opp med de som selger bil-
letter og at informasjonen burde være bedre. 
 
Afslutningsvis kan det oplyses, at netop Lufthavnen station som udgangspunkt er en bemandet 
station, og det ville således have været muligt at kontakte stewarden, måtte der have været tvivl 
om, hvilken ende af klippekortet der skulle klippes. 
 
Vi så ingen annen bemanning på stasjonen enn personale som solgte billetter langt fra perrongen 
og stemplingsautomaten der.” 
 
 
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 DSB, Metro og Movia: 
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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. 

 
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. 

 
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. 
 

2.5 Kontrol af rejsehjemmel  
Gyldig rejsehjemmel skal kunne vises frem for kontrolpersonalet under hele rejsen, ved udstigning, i me-

troen indtil metroens område forlades, og i S-tog og lokalbanetog indtil perronen forlades 

 
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 tidsgyldighed (f.eks. pensionistkort) uden for kortets gyldigheds-

tid, eller hvis andre rejsetidsbegrænsninger ikke overholdes (f.eks. for hvornår cykler må medtages). Kun-

der, 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. 

 
Den konkrete sag:  
Som det fremgår af billedet af klagerens klippekort taget af stewarden ved kontrollen, er klippekor-
tet stemplet i toppen og ikke i bunden. Der er således ikke stemplet ud for de 2 klip, ligesom flip-
pen ikke er klippet af som kvittering for, at der er betalt for rejsen. Klageren har ved at stemple 
klippekortet i den forkerte ende dermed ikke betalt for sin rejse med metroen den pågældende 
dag, og klippekortet kunne derfor ikke tjene som gyldig rejsehjemmel.  
 
Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette. 
 
Ankenævnet bemærker, at klageren har oplyst, at de købte kortet i et betjent billetsalg, men ikke 
fik anvisninger på, hvorledes kortet skulle anvendes. Klageren burde i en situation, som den fore-
liggende, hvor hun var i tvivl om, hvorledes hun skulle stemple klippekortet, selv have spurgt på-
gældende salgsmedarbejder. 
 
Det bemærkes, at pligten til at betale kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren bevidst har 
forsøgt at unddrage sig betaling. Dette er et område med stor mulighed for omgåelse af reglerne 
om at betale for sin rejse, hvis det accepteres, at der stemples i den ende af et klippekort, som 
ikke er beregnet dertil, hvorfor ankenævnet ikke finder, at der er grundlag for at fravige reglerne 
om, at passageren selv bærer ansvaret for korrekt billettering. 
 
På den baggrund finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, 
at klageren skal fritages for kontrolafgiften. 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
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Metro Service er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 
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 4. maj 2015 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


