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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2013-0104 
 
 
Klageren:  XX 
  6440 Augustenborg 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S 
CVR:  21 26 38 34 
 
 
Klagen vedrører: Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift 

på 750 kr. grundet for sen betaling.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Lise Bjørg Pedersen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 23. november 2012. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 1. maj 2013 
 
Sagens omstændigheder: Klageren modtog den 22. november 2012 en kontrolafgift på 750 kr. 
i metroen mellem Nørreport station og Flintholm station. Klageren havde glemt sit periodekort for 
værnepligtige. Dagen efter indsendte klageren kopi af sit militære identitetskort samt kopi af peri-
odekort, og den 27. marts 2013 modtog klageren et brev fra Metro Service, hvori de nedskrev 
kontrolafgiften til 100 kr. I brevet var der under betalingsfristen anført ”Vi gør opmærksom på, at 
såfremt beløbet ikke indbetales inden betalingsfristens udløb, vil der påløbe et gebyr på kr. 
100.00”. Betalingsfristen var angivet til den 11. april 2013.  
 
Klageren betalte ikke girokortet, idet han ifølge det oplyste afventede nedsættelsen af kontrolafgif-
ten og desuden var i udlandet i perioden den 10. februar 2013 til den 27. april 2013.  
Den 22. april 2013 modtog han en rykkerskrivelse fra Metro Service. 
 
I rykkerskrivelsen havde Metro Service opskrevet kontrolafgiften til de oprindelige 750 kr. samt 
pålagt et gebyr for betalingspåmindelse på 100 kr. I alt 850 kr. 
 
Klageren kontaktede Metro Service den 29. april 2013 og gjorde gældende, at det var uforståeligt, 
at kravet var steget til 850 kr., idet det af brevet af 27. marts 2013 alene fremgik, at der var for 
sen betaling af de 100 kr. ville påløbe et gebyr på 100 kr. 
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Metro Service svarede klageren den 1. maj 2013: 
 

 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften nedskrevet til 100 kr. og rykkergebyret på 100 kr. annulleret. Til 
støtte herfor har han gjort gældende,  
 
at han den 22. november 2012 blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr., da han havde glemt sit  
kort. Derefter sendte han kopi af militær-ID og periodekort til metroselskabet og fik nedskrevet 
kontrolafgiften til 100 kr. den 27. marts 2013, 
 
at lidt under en måned efter, den 22. april 2013, fik han en ny regning, hvor kontrolafgiften nu var 
steget til 850 kr., 
 
at i perioden fra den 10. februar 2013 til den 27. april 2013, har han været på udlandsrejse og har 
derfor ikke haft mulighed for at betale kontrolafgiften, og han havde med vilje ventet med at beta-
le, fordi han ventede på, at afgiften skulle nedskrives til 100 kr., 
 
at han har skrevet til Metro Service, og har modtaget det svar, at fordi han ikke har betalt de 100 
kr., som afgiften blev nedskrevet til, skal han nu betale 850 kr., samt 
 

at i løbet af hans udlandsrejse har der ikke været nogen tredjepart til at modtage og reagere på 
Metro Services breve, da brevene er blevet sendt til hans forældres hus. Huset har været sat til 
salg i længere tid, og forældrene bor ikke på husstanden mere. Derfor har de ikke haft mulighed 
for at kontrollere breve og andet tilsendt til hans navn. Ud fra det kan der konkluderes, at der ikke 
har været nogen tredjepart tilstede mens han har været bortrejst, har han ikke haft mulighed for 
at reagere på Metro Service rykkerskrivelse. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften på 750 samt rykkergebyr på 100 kr. 
og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at Metro Service A/S har mulighed for at nedskrive en kontrolafgift til kr. 100,- (annullere kontrol-
afgiften mod at opkræve et ekspeditionsgebyr), forudsat der indenfor 14 dage efter kontrolafgiften 
udstedelse fremsendes en kopi af et personligt kort (periodekort, Hypercard, værnepligtskort etc.), 
  
at klageren modtog en kontrolafgift den 22. november 2012 for manglende fremvisning af gyldig 
rejsehjemmel. Dagen efter – den 23. november 2013 – modtog de kopi af klagerens gyldige vær-
nepligtskort, hvorfor kontrolafgiften i forbindelse med sagsbehandlingen den 27. marts 2013, ned-
skrives til 100 kr. som reglerne foreskriver, 
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at i svarbrev, fremsendt til klagerens bopælsadresse, var der vedlagt nyt girokort til betaling se-
nest den 11. april 2013, 
 
at idet Metro service pr. 22. april 2013 ikke havde registreret klagerens indbetaling, blev Beta-
lingspåmindelse 1 fremsendt. Beløbet var på kr. 850,-, det oprindelse beløb kr. 750,- for manglen-
de forevisning af gyldig rejsehjemmel tillagt rykkergebyr på kr. 100,-. 
 
at af Metroens rejseregler fremgår det:   
 
 

 
 
 
at Metro Service har noteret klagerens oplysning om, at han har været på udlandsrejse i ca. 2 ½ 
måned men antager samtidig, at personlige forhold ved så lang tids fravær varetages af 3. person. 
Havde klageren kontaktet Metro Service, med oplysninger om, at han ikke var i landet, ville beta-
lingsfristen naturligvis være blevet udskudt, forudsat hjemkomsttidspunktet var inden for rimelig-
hedens grænser, 
 
at den adresse, brevene er blevet sendt til, er den adresse, klageren er tilmeldt i følge cpr-
registeret, og derfor den adresse Metro Service fremsender post til. Det må antages, at klageren 
havde meddelt adresseændring hos Post Danmark, såfremt han ønskede sin post fremsendt til en 
anden adresse, samt 
  
at ifølge Det Centrale Personregister (cpr-registeret) har klageren været tilmeldt den pågældende 
adresse siden 8. december 1997 (og er stadig tilmeldt denne adresse iflg. tjek dags dato). 
  
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.  
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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. 
 
Følgende fremgår af Metros Rejseregler omhandlende periodekort: 
 

 
 
Betales beløbet ikke senest 14 dage efter udstedelsen, påløber rykkergebyrer. Har betalingen sta-
dig ikke fundet sted efter disse rykkere, overdrages udestående til inddrivelse via SKAT eller det af 
Metroens benyttede inkassoselskab, hvor der pålægges yderligere gebyrer i henhold til deres gæl-
dende satser. 
 
Bekendtgørelse om lov om renter ved forsinket betaling § 9 b har følgende ordlyd:  
 
”For rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivel-

sen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk.  
3, for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne, såfremt dette er sket med  

rimelig grund (inkassogebyr). Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver  
rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse.” 

 
Den konkrete sag:  
Det fremgår af Metros rejseregler, at passageren selv skal sikre sig gyldig billet til rejsen. Klageren 
kunne ved kontrollen den 22. november 2012 ikke forevise gyldig rejsehjemmel, idet han havde 
glemt sit periodekort, og kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette. 
 
Det følger endvidere af Metros rejseregler, at det er muligt at få nedskrevet en kontrolafgift til 100 
kr., såfremt man havde et gyldigt periodekort, som man havde glemt ved udstedelsen af kontrol-
afgiften.  
 
Klageren sendte den 23. november 2012 kopi af sit gyldige periodekort til Metro Service. Klageren 
opfyldte dermed betingelserne for nedsættelse af kontrolafgiften, hvilket Metro Service anerkendte 
i deres brev til klageren den 27. marts 2013. Af brevet fremgik desuden, at der ved for sen beta-
ling ville påløbe et rykkergebyr på 100 kr.  
 
Det fremgår af Bekendtgørelse om lov om renter ved forsinket betaling, at fordringshaveren alene 
kan kræve et gebyr på højst 100 kr. ved fordringer, der ikke er betalt rettidigt. Herefter er det an-
kenævnets opfattelse, at der ved for sen betaling af den nedskrevne kontrolafgift ikke er hjemmel 
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til at opkræve den oprindelige kontrolafgift på 750 kr., når klageren allerede havde overholdt be-
tingelserne for at få annulleret/nedskrevet denne til 100 kr.  
 
Men da klageren ikke betalte beløbet på de 100 kr. inden betalingsfristen den 11. april 2013, var 
Metro Service i medfør af lov om renter ved forsinket betaling § 9, b, berettiget til at sende ham 
en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kr. den 22. april 2013.  
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metro Service A/S skal nedsætte kontrolafgiften til 100 kr. og er berettiget til rykkergebyr på 100 
kr.  
 
Metro Service 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. vedtæg-
terne § 18, stk. 2, jf. bilag A og § 9 i bekendtgørelse om omkostninger ved godkendte private kla-
genævn.  
 
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. 
 
Klageren har fået delvist medhold i klagen, og klagegebyret på 160 kr. tilbagebetales, jf. vedtæg-
terne § 26, stk. 4.  
 
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 23. september 2013. 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 

 
 


