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Genoptagelsesanmodning.   
 
Ved brev af 25. oktober 2013 har Movia anmodet om genoptagelse af den den 23. september 
2013 trufne afgørelse, hvori Movia blev tilpligtet at betale klageren restbeløbet op til 807 kr. i hen-
hold til rejsetidsgarantien.  
 
 
Til støtte for genoptagelsesanmodningen har Movia anført ført følgende:  
 
”Sagen angik en kunde, som gjorde brug af Movias rejsegaranti, på grund af en udgået bus. Kunden oplyste, 
at der var tre passagerer i taxaen og krævede derfor at få udbetalt tre gange rejsegaranti. Nævnets afgørel-
se gav kunden medhold heri.  
Movia er uenig i nævnets afgørelse, som vi finder, er truffet på baggrund af nogle forkerte præmisser. Afgø-
relsen udvider Movias rejsegaranti på en måde, der efter vores opfattelse ikke har hjemmel i vilkårene for 
rejsegarantiordningen eller i sagens konkrete omstændigheder. Afgørelsen stiller samtidig denne kunde 
væsentligt bedre end andre kunder, der har benyttet sig af rejsegarantien, og hvis nævnets afgørelse fast-
holdes, er det vores opfattelse, at kunder, som allerede har fået udbetalt deres rejsegaranti, vil kunne hen-
vende sig på ny og kræve at blive stillet i overensstemmelse med nævnets afgørelse.  
Movia beder derfor om, at nævnet genoptager sagen og træffer en ny afgørelse, hvor nævnet tager neden-
stående i betragtning.  
 
Movias rejsegaranti 
Movia har af egen drift valgt at tilbyde kunderne en rejsegaranti med en beløbsmæssig grænse på 300 kr. 
pr. taxaregning. Dette beløb skal hjælpe passageren videre på sin rejse inden for en rimelig geografisk af-
stand, svarende til den afstand, som 300 kroners kørsel i taxa modsvarer (et tilfældigt opslag på 
www.taxapriser.dk viser, at man for 300 kr. kan køre knap 20 kilometer).  
Rejsegarantien er derimod ikke tænkt som en fuld kompensation for passagerens videre transport, men i 
praksis dækker beløbet de fleste ture i Movias område til det påtænkte stoppested eller et andet stoppe-



   

sted, hvorfra videre forbindelse kan nås. Der vil dog nødvendigvis være ture, som i denne sag, hvor beløbet 
ikke fuldt ud dækker en længere rejse, og her må kunden selv afholde resten af udgiften, hvis han vælger at 
køre hele turen i taxa.  
For langt de fleste kunder er rejsegarantien en rigtig god ordning, der hjælper kunden videre på sin rejse. 
Ordningen er baseret på en meget enkel proces. Kan det konstateres, at bussen er forsinket, og at de for 
rejsegarantien opstillede kriterier i øvrigt er opfyldt, udbetales rejsegarantien således uden særlig sagsbe-
handling.  
Vi vedlægger for god ordens skyld folder om Rejsegarantien. 
 
Nævnets afgørelse  
I afgørelsen lægger nævnet blandt andet vægt på, at det var billigere for Movia, at kunden samlede 3 per-
soner og kørte for 807 kr., idet Movia ellers skulle have refunderet hver kunde 300 kr., svarende til i alt 900 
kr. 
Dette er objektivt set rigtigt. Det ændrer imidlertid ikke ved, at det i brochuren om Movias rejsegaranti 
oplyses, at ”vi refunderer op til 300 kr. af din taxatur…”. Set fra Movias side, havde kunden alene krav på 
refusion af 300 kr., uanset hvor mange der var i taxaen. Derfor har Movia ikke sparet noget ved i stedet at 
udbetale 807 kr. 
Det har aldrig været hensigten, at jo flere personer, der var i taxaen, jo længere kunne man køre. Det er i 
strid med vilkårene for rejsegarantien og intentionen bag rejsegarantien, at en kunde eksempelvis ved at 
oplyse, at man har fyldt en stor taxa med op til 8 (navngivne eller ukendte) personer, skulle kunne køre for 
8 gange 300 kr., i alt 2.400 kr. Det er imidlertid konsekvensen af nævnets afgørelse.  
Under alle omstændigheder må man formode, at folk, der rejser sammen, også vil tage en taxa sammen i 
tilfælde af forsinkelse. Eksempelvis vil en familie på 4 personer (far, mor og to børn) således også kun få 
refunderet en taxaregning på 300 kr. En familie på 4 personer kan således ikke køre i én taxa for samlet 
1.200 kr. Hvis familien eller andre, der rejser sammen, vil gøre sig den ulejlighed at tage hver deres taxa til 
300 kr. i samme retning, så er det principielt rigtigt, at Movia skulle refundere alle fire regninger. Det fore-
kommer dog at være en teoretisk situation.  
I denne sag gøres det supplerende gældende, at far og søn alt andet lige må antages at ville have rejst 
sammen, og de skulle under alle omstændigheder have delt en taxa. Den ukendte passager ved Movia ikke 
hvem er, og vi ved derfor ikke, om der reelt var en tredjemand, som selv ville have udnyttet rejsegarantien, 
eller om denne tredjemand eksempelvis har betalt kunden for sin andel af turen. Vi savner derfor princi-
pielt bevis for den del af kravet. 
Movia har således ikke - i denne, såvel som i lignende sager, hvor kunden oplyser, at der har været andre 
passagerer i taxaen – noget bevis for, at dette er korrekt. Konsekvensen af den foreliggende afgørelse vil 
således være, at en kunde, fremover kan ansøge om rejsegaranti, og blot angive at der i øvrigt var 3 ”frem-
mede” passagerer i taxaen. For at løse den problemstilling, ville Movia som minimum kræve, at kunden 
afleverer en form for fuldmagt eller tro- og loveerklæring, hvori de øvrige 3 passagerer erklærer, at de var 
med i taxaen. En sådan løsning ville dog gøre rejsegarantien meget bureaukratisk for kunderne at anvende 
og mere omkostningstung for Movia at administrere.  
Vi finder således, at nævnets afgørelse er forkert. Samtidig åbner afgørelsens præmisser mulighed for, at 
andre kunder, herunder i sager, der allerede er behandlet og udbetalt, vil fremsætte påstand om, at der var 
flere passagerer i taxaen. Det følger således af nævnets afgørelse, at der ikke skal præsenteres dokumenta-
tion for dette.  
Movia vil naturligvis stramme formuleringen i rejsegarantien, selvom det er vores opfattelse, at dette ikke 
er påkrævet. Allerede ud fra den ordlyd, rejsegarantien har i dag, mener vi ikke, at det med rimelighed kan 
indfortolkes, at der kan køres for 300 kr. pr. person.  
Rejsegarantien udbetales normalt via NemKonto, og Movia er i besiddelse af oplysninger om identiteten på 
de kunder, der modtager udbetaling. Hvis en person skulle modtage betaling på vegne af andre kunder, må 
Movia kræve, at der forevises en eller anden form for fuldmagt eller erklæring fra de pågældende om, at de 
var med på turen, og at Movia med frigørende virkning kan udbetale til denne person. Der kan i modsat 



   

fald f.eks. opstå tvist om, hvorvidt en medpassager har betalt til den kunde, der lagde ud for taxaen, og 
derfor selv mener at være berettiget til sin udbetaling af rejsegarantien.   
I afgørelsen lægger nævnet endvidere vægt på, at medarbejderen under telefonsamtalen, ikke reagerer, da 
kunden siger, at de står tre personer og venter. Medarbejderen skulle dermed have givet kunden en beret-
tiget forventning om, at det var inden for rammerne af rejsegarantien, at de tre tog en taxa sammen til 
Køge.  
Vi er meget uenige i, at kundens samtale med medarbejderen i telefonen, var egnet til at give det indtryk, 
at der kunne opnås dækning for 3 gange rejsegaranti á 300 kr. I telefonen siger medarbejderen, at ”Du kan 
bruge rejsegarantien, hvis det er, til det stoppested I skulle og selv lægge ud for en taxa …der bliver dækket 
op til 300 kr., så skal du få den originale bon og udfylde en side på hjemmesiden…”. Herefter siger kunden; 
”Vi er jo tre her fra – kan I ikke bare betale en taxa? Den skal køre ruten jo”. Hvortil medarbejderen svarer; 
”Nej, vi betaler ikke nogen taxa. Man skal selv lægge ud for en taxa, hvis man skal bruge rejsegarantiregler-
ne”.  
Det forhold at kunden nævner, at de står 3 personer, indebærer efter vores opfattelse ikke at kunden med 
rette – og efter medarbejderens oplysning om, at der dækkes op til 300 kr. – kan antage, at der refunderes 
300 kr. pr. person. 
 

---o0o--- 
 
Som det fremgår, giver nævnets afgørelse anledning til en række problemstillinger, som vi ikke umiddelbart 
kan se, at nævnet har taget højde for i sin behandling af sagen. Vi mener samtidig, at afgørelsen har en 
utilsigtet konsekvens for behandlingen af tilsvarende sager. Vi håber derfor, at nævnet finder grundlag for 
at genoptage sagen til fornyet nævnsbehandling. ” 

 
 
Klageren har anført følgende: ”Jeg har ikke yderligere bemærkning til min egen sag. Men principielt syn-
tes jeg at Movia, tænker på sig selv og ikke i materien: Vi var 3 passagerer der skulle til Køge, på en god 
måde, uden for meget papir og bureaukrati.” 
 

 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Sagen blev behandlet på et møde i ankenævnet den 25. november 2013, hvorunder ankenævnet 
besluttede at genoptage sagen. 
 
Ankenævnet fandt ikke grundlag for at ændre den trufne afgørelse og lagde ved afgørelsen vægt 
på, at det i folderen om rejsetidsgaranti står anført, at rejsegarantien gælder ”fra stoppested til 
stoppested” og ”vores rejsegaranti er derfor blot en ekstra sikkerhed for, at du kommer frem”. 
 
Formålet med rejsegarantien anføres herefter at være at få foretaget den rejse, man er blevet 
forhindret i grundet forhold hos Movia/dennes operatør.  
 
Det er ikke muligt at tjene på at tage en taxa, da man maximalt får dækket det beløb, som taxaen 
til destinationsstoppestedet koster. Man kan ikke blot køre uhindret.  
 
Således som Movia gør gældende, at rejsetidsgarantien fungerer, kan man få dækket omkostnin-
gerne til en kort tur (som alt andet lige har været billigere i billetpris), men man kan ikke få dæk-
ket de fulde omkostninger til en længere tur (til en oprindeligt dyrere billetpris).  
 



   

Hvis klageren og dennes rejsefæller kun skulle have kunnet køre med taxaen for i alt 300 kr., var 
de blevet sat af et sted mellem Præstø og Køge, og ville dermed ikke være blevet hjulpet på vej 
på en hensigtsmæssig måde.  
 
Ankenævnet finder således fortsat, at klageren efter den nuværende formulering i rejsetidsgaran-
tien og på baggrund af den telefoniske henvendelse til kundecenteret var berettiget til at forvente, 
at han og de to medpassagerer kunne blive kørt til bestemmelsesstedet for den oprindelige bustur 
inden for et maksimumbeløb på 3x300 kr. Hvis man vil begrænse den samlede udbetaling til en 
specifik taxatur, må det formuleres klarere i rejsegarantireglerne. 
 
Ankenævnet finder ikke, at der ved afgørelsen dermed gives andre tidligere passagerer et retskrav 
på efterbetaling af et yderligere beløb, hvis de gør gældende, at der var flere med taxaen.  
 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Den den 23. september 2013 trufne afgørelse omgøres ikke.  
 
Movia skal udover beløbet i afgørelsen fra den 23. september 2013 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. vedtægterne § 18, stk. 2, jf. bilag A og § 9 i bekendtgø-
relse om omkostninger ved godkendte private klagenævn.  
 
Beløbet skal betales inden 30 dage efter, at Movia har modtaget ankenævnets opkrævning, som 
sendes i særskilt faktura.  
 
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.  
 
Da klageren har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret jf. vedtægterne §26, stk. 4.  
 
Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt.  
 
  
På ankenævnets vegne, den 28. november 2013. 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 



   

 


