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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2011-0105 
 
 
Klageren:  XX 
  2300 København S 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metroservice A/S 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet samt lang sagsbehandlings-

tid.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 30. august 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 17. maj 2011. 
 
Sagens omstændigheder: Søndag den 29. august 2010 rejste klageren med metroen. 
 
I følge klageren skulle han have stået af i DR-byen i zone 01/03, men kørte for langt og henvendte 
sig til en steward fra Metroservice, der gav ham lov til at køre videre til næste station, Sundby sta-
tion uden billet. 
  
Klageren var i besiddelse af et uddannelseskort gældende til bl.a. zone 01, men ikke zone 03. 
 
Ifølge klageren blev hans rejsehjemmel kontrolleret på Sundby station, da han steg af metroen, og 
idet han ikke kunne forevise gyldig rejsehjemmel, blev han pålagt en kontrolafgift på 600 kr.  
Den 30. august 2010 anmodede klageren Metroservice om at annullere kontrolafgiften. Den 23. 
november 2010 skrev Metroservice til klageren, at de grundet ekstraordinært arbejdspres ikke 
kunne overholde den angivne svarfrist, men at han kunne forvente et svar indenfor 4 – 6 uger. 
 
Den 12. maj 2011 modtog han Metroservices endelige afgørelse, hvori de fastholdt kontrolafgiften 
med henvisning til selvbetjeningssystemet. 
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Oversigten over metro-stationernes zoneinddeling: 
 

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

at han kom til at køre en station for langt, da han skulle have været ved på DR Byen, og ville skifte 
tog tilbage mod DR Byen fra Sundby, 
 
at han gjorde en stewart i metroen opmærksom på, at han ikke havde lige netop denne zone, og 
at han nok skulle stå af på næste station, 
 
at stewarten sagde at det var okay at han kørte til Sundby, 
 
at på Sundby station blev han bedt om at fremvise billet. En billet han ikke havde, 
 
at Metrovagten som gav kontrolafgiften var meget fair, og da klageren forklarede ham situationen. 
Han anbefalede ham at kontakte Metroservice, 
 
at Metroservice efter et stykke tid svarede på hans brev, at han kunne forvente svar i løbet af 4 - 6 
uger, men først den 12. maj 2011 modtog den endelige afgørelse, hvori kontrolafgiften fasthold-
tes,  
 
at ni måneders sagsbehandling er utilfredsstillende, selv om Metroservice har beklaget, 
 
at det brev han modtog sammen med kontrolafgiften, hvor det bliver gjort meget klart at det er 
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passagerens eget ansvar at sørge for at man har gyldig billet, ikke tager stilling til sagens kerne; 
nemlig det faktum, at han faktisk selv henvendte sig til en steward, som gav klageren lov til at 
rejse til Sundby uden gyldig billet, 
 
at han ikke synes, at hans sag er blevet behandlet særlig godt,  
 
at det overrasker ham, at metrostewarderne påstår, at de angiveligt skulle have snakket sammen, 
hvis en passager fik "særlig" tilladelse til at rejse én station uden gyldig billet, da han ikke rigtig 
synes det har gjort sig gældende i hans tilfælde, 
 
at om metrostewarderne har snakket sammen eller ej, ved han ikke, men han  har fulgt en metro-
stewards anvisninger, hvilket det på utallige skilte i alle metroer står, at man til en hver tid skal, 
samt 
 
at selvom han mere end én gang er blevet mindet om at det er "...passagerens eget ansvar selv at 
sikre sig gyldig billet inden påstigning og på forlangende kunne fremvise gyldig rejsehjemmel." må 
han indrømme at han synes det er langt ude at få pålagt en kontrolafgift for at rejse en station 
uden gyldig billet, da det aldrig var hans intention at snyde, idet han havde uddannelseskort og 
havde købt en tillægsbillet til sin cykel. 

 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at indledningsvis skal give Metroservice klageren medhold i, at der desværre er gået uforholds-
mæssigt lang tid, fra klageren henvender sig første gang og til sagen er blevet færdigbehandlet. 
Dette er bestemt ikke med Metroservice gode vilje, at der henover en periode, har været meget 
bagud med sagsbehandlingen, 
 
at som det fremgår af svarbrevet af 12. maj 2011 kører Metroen som de øvrige kollektive trans-
portmidler i Hovedstadsområdet efter et selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget an-
svar selv at sikre sig gyldig billet inden påstigning og på forlangende kunne fremvise gyldig rejse-
hjemmel. Ovenstående fremgår af Rejsens rejseregler. Disse rejseregler findes del i brochurefor-
mat og er tilgængelige på de fleste stationer, dels kan rejsereglerne ses på deres hjemmeside 
www.m.dk –> kundeservice –> aktuelle pjecer  

http://www.m.dk/Kundeservice/~/media/Metro/Content/PDF%202009/Metro_Regler_0909_web.ashx, 
 
at i alle tog og på alle stationer er der opsat informationstavler / friser, hvoraf det fremgår, hvilken 
zone, den pågældende station er beliggende i. I det tilfælde hvor en passagerer således kommer 
udenfor sit uddannelses-/periodekort, må der indløses tillægsbillet for den/de manglende zoner, 
 
at konkret i denne sag oplyser klager, at en steward har givet ham lov til at køre tilbage til DR-
Byen. Metroservice har talt med de 2 mandlige stewards, som havde vagt den pågældende dag på 
det pågældende tidspunkt i det pågældende område, og de oplyser begge uafhængigt af hinan-
den, at måtte de møde en passager, som oplyste, at han/hun af den ene eller anden årsag havde 
fået lov at køre uden gyldig rejsehjemmel, vil de øjeblikkelig kalde sine kolleger over radioen for at 
få dette af- eller bekræftet. Havde stewarden således fået bekræftet, at klageren helt ekstraordi-
nært havde fået lov at køre uden gyldig rejsehjemmel, ville kontrolafgiften aldrig være blevet ud-
stedt, samt 
 

http://www.m.dk/
http://www.m.dk/Kundeservice/~/media/Metro/Content/PDF%202009/Metro_Regler_0909_web.ashx
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at i en sag, hvor der det er påstand mod påstand, er det normal procedure at bede om stewardens 
version af hændelsesforløbet. Når hændelsesforløbet ikke kan verificeres, er der ingen anden mu-
lighed end at fastholde afgiften, og henvise i forbindelse hermed til, at det altid er passagerens 
eget ansvar at sikre sig gyldig billet. Der findes i deres system kun én sats for manglende billet til 
voksen, nemlig kr. 750,-. Der er ingen gradueringer afhængig af længde på turen, antallet af 
manglende zoner etc. 
 
 
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.  
 
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. 
 
Den konkrete sag:  
 
3 medlemmer udtaler: 
 
Kontrolafgiften: 
Klageren blev i kontrolsituationen på Sundby station i zone 03 truffet uden gyldig rejsehjemmel, 
idet hans uddannelseskort ikke var gyldigt til zone 03. Kontrolafgiften er dermed pålagt med rette. 
 
Klageren har gjort gældende, at han af en metrosteward havde fået lov til at rejse uden gyldig 
billet til Sundby station. Denne oplysning er dog udokumenteret. 
 
Metroservice har i sit svar forudsat, at klageren af stewarden havde fået tilladelse til at køre retur 
fra Sundby til DR Byen uden billet. Dette er imidlertid ikke, hvad klageren har gjort gældende.  
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Da det er et område, hvor der vil kunne ske omgåelse, hvis en oplysning som klagerens blev lagt 
uprøvet til grund, finder vi, at sagen må afgøres på baggrund af det regelsæt, der er gældende for 
passagerer i hovedstaden. Ifølge dette regelsæt er passageren selv ansvarlig for at være i besid-
delse af gyldigt kort/billet til den pågældende rejse.  
 
Det er herefter vores opfattelse, at der ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at det 
er passagerens eget ansvar at sikre sig at komme af ved den rigtige station, og at der således ikke 
foreligger sådanne særlige omstændigheder, der fritager klageren for den pålagte kontrolafgift. 
 
Vi bemærker, at udstedelse af en kontrolafgift ikke er afhængig af, om passageren havde intentio-
ner om at snyde. 
 
Sagsbehandlingstiden: 
 
Vi finder, at en sagsbehandlingstid på 9 måneder er uforholdsmæssig lang, men at sagsbehand-
lingstiden i sig selv dog ikke kan begrunde, at kravet mod klageren bortfalder. Imidlertid henstiller 
vi til Metroservice A/S om at give mere retvisende oplysninger til kunderne om, hvornår de kan 
forvente svar på deres henvendelser.  
 
2 medlemmer udtaler:  
 
Vi finder, at Metroservice A/S grundet den lange sagsbehandlingstid og den dermed udviste passi-
vitet har fortabt retten til at fastholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften.  
 
Ankenævnet træffer sin afgørelse i sagen efter stemmeflertallet, således at klageren ikke får med-
hold i sin klage. 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metroselskabet I/S v/Metroservice A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling 
af kontrolafgiften på 600 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters § 15. 
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. § 26, stk. 4, mod-
sætningsvist.  
 
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. september 2011. 
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Tine Vuust 

Nævnsformand 


