
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2014-0100 
 
Klageren:  XX 
  London, UK 
 
Indklagede: Metroselskaber I/S v/Metro Service A/S 
CVRnummer: 21263834 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zoner på klippekort. Uenig-

hed mellem Metro Service og klageren om stedet for kontrollen.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 10. januar 2014 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 2. marts 2014 
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 9. januar 2014 kl. ca. 11.50 med metroen fra 
Lufthavnen st. til Kongens Nytorv st. En rejse der kræver gyldig rejsehjemmel til zonerne 04-03-
01, eller 3 zoner på billet eller klippekort. Forinden klageren steg på metroen, havde hun stemplet 
sit to-zoners klippekort en gang.  
 
Det fremgår af den elektroniske kontrolafgift, som blev udstedt efter kontrol af klagerens rejse-
hjemmel, at hun blev kontrolleret efter metroen havde forladt Øresund st., og at hun kl. 11:59 
blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr., grundet manglende zoner på klippekort.   
 
Ifølge udskrift fra kontrolafgiften noterede stewarden følgende: 
 
<FeeDate>2014-01-09T11:59:00.0000000</FeeDate> 
  <StationFrom>Øresund</StationFrom> 
  <StationTo>Nørreport</StationTo> 
Cause>Mgl zoner - klippekort</Cause> 
Note>fra cph til kn 2 zoner</Note> 
 

 
 
Det bemærkes i den forbindelse, at ”cph” er forkortelse for Lufthavnen st. og ”kn” er forkortelse 
for Nørreport st. 



   

 

 Foto fra PDA 
 
Klageren anmodede den 10. januar 2014 Metro Service om annullering af kontrolafgiften og gjorde 
gældende, at det var første gang, hun havde rejst med metroen, og at hun flere gange forsøgte at 
stemple i automaterne, før hun til sidst fik stemplet og kun lige akkurat nåede toget. Problemerne 
med automaterne havde stresset hende og betød, at hun ikke havde haft tid til at undersøge an-
tallet af zoner til Kongens Nytorv. Til sidste havde maskinen stemplet et klip, og da hun troede at 
dette var nok til at rejse ind til byen, og da der stod at der var ½ minut til metroen kørte, skyndte 
hun sig at hoppe på metroen.  
 
Klageren gjorde derudover gældende, at kontrollen foregik straks efter, at toget havde forladt Ka-
strup st., og at det var hende selv, som under kontrollen havde spurgt stewarden, om der var 
stemplet tilstrækkeligt til at komme til Kongens Nytorv. Herefter hævede stewarden stemmen og 
var begyndt at skælde ud og skrive kontrolafgiften. Klageren gjorde gældende, at hun stadig ikke 
havde forladt de to zoner, som hun havde rejsehjemmel til og derfor i princippet kunne have for-
ladt toget og stemplet igen, uden at hun havde rejst uden gyldig rejsehjemmel.  
 
Klageren gjorde videre gældende, at det ikke var hendes mening at rejse uden gyldig rejsehjem-
mel, og at hun havde været på vej til begravelse og været meget ked af det. Endelig oplyste hun, 
at stewarden havde været den første person, hun kunne spørge til råds, og at hun havde spurgt 
stewarden inden, hun havde rejst to zoner, da hun ville være sikker på at have gyldig rejsehjem-
mel.  
 
Afslutningsvist gjorde klageren gældende, at hun følte sig særdeles uanstændigt behandlet af ste-
warden, som umiddelbart og uden grund havde opført sig ubehageligt.  
 
Metro Service fastholdt ved brev af 7. februar 2014 kontrolafgiften med følgende begrundelse: 
 
”Metroen kører – i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet – efter et selvbetje-
ningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldig rejsehjemmel, inden rejsen påbe-
gyndes.  
Du skal således selv sikre dig, at din billet eller dit klippekort er korrekt stemplet og gælder til hele rejsen, 
ligesom du ved billetkontrol skal kunne fremvise din gyldige rejsehjemmel på forlangende.  
Det er altid passagerens ansvar selv at sikre sig det korrekte antal zoner til den pågældende rejse. På alle 
klippekortsmaskiner og på informationstavlerne på stationen, er der opsat et zonekort, til brug for udreg-
ning af det nødvendige antal zoner. 



   

Udover opkaldspunktet på selve billetautomaterne, at der tillige på alle station opsat gule opkaldspunkter, 
som kan benyttes, måtte passageren have behov for hjælp og vejledning. Opkaldspunkterne sætter passa-
geren i direkte kontakt med en operatør i vort kontrolrum, som er bemandet 24 timer i døgnet. 
Stewarderne må kun forholde sig til om der er gyldig rejsehjemmel eller ej.” 

 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor anført som i sin første henven-
delse til Metro Service samt yderligere gjort gældende,  
 
at hvis hun ikke havde været så ked af det pga. begravelsen og generelt så autoritetstro, burde 
hun have spurgt stewarden, hvorfor der ikke var andre muligheder end en kontrolafgift, når hun 
endnu ikke var rejst længere end de to zoner, som hun havde gyldig rejsehjemmel til, 
 
at hun bor i udlandet og ikke almindeligvis tager metroen. Derfor stolede hun på metroens perso-
nale og deres autoritet. Det er problematisk, hvis stewarderne udnytter de rejsendes uvidenhed og 
udsteder kontrolafgifter, før de rejser uden gyldig rejsehjemmel. Det var først efterfølgende, da 
klageren havde snakket med bekendte, at hun blev bevidst om, at stewarden burde have forslået, 
at hun skulle stå af, klippe igen og tage næste tog,  
 
at det er principielt vigtigt, at stewarderne ikke udnytter folks uvidenhed af rejsereglerne, og at 
stewarden i det konkrete eksempel burde have haft pligt til at sige, at hun kunne rejse til Øresund 
på et to-zoners klip, men ikke helt til Kongens Nytorv. I stedet havde stewarden sagt, at han ikke 
havde andet valg, end at give klageren en kontrolafgift. Hvis hun aldrig havde sagt, hvor hun 
skulle hen, havde hun aldrig fået en bøde, 
 
at stewarden blev stående længe og skældte mere og mere ud. Klageren rystede og græd så me-
get, at hun ikke kunne opgive de påkrævede oplysninger, hvorfor stewarden til sidst selv havde 
måtte skrive for hende. Klageren havde på intet tidspunkt selv hævet stemmen. 
 
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 passagerens eget ansvar selv at sikre sig, at rejsehjemmel er gyldigt 
og gælder til hele rejsen samt ved billetkontrol at kunne fremvise den gyldige rejsehjemmel på for-
langende. 
 
I tilfælde hvor der ikke på forlangende kan forevises gyldig rejsehjemmel, må det 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 klageren i den konkrete sag havde klippet én gang på et blåt klippekort på en rejse fra Lufthav-
nen st. (zone 04) og havde dermed gyldig rejsehjemmel til takstzonerne 04 og 03. Dette fremgik 
af det farvede zonekort, der var opsat på hver enkelt klippeautomat (Se nedenstående): 
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at Metro Service, på baggrund af det af klageren fremførte om, at hun blev billetteret umiddelbart 
efter Kastrup st., og at hun her skulle have fået en kontrolafgift, har indhentet stewardens version 
af sagen. Stewarden oplyste, at han godt kunne huske episoden, der var lidt ubehagelig, idet hun 
begyndte at græde, og derfor virkede lidt forvirret. Han oplyste endvidere, at han havde skrevet 
Øresund i afgiftens ”Fra-felt”, fordi kontrolafgiften var udstedt efter afgang fra Øresund st., da han 
altid var opmærksom på dette. 
 
Det ville ikke give mening for stewarden at gøre andet end at sige ”Ja tak” og gå videre til næste 
kunde, når en kunde havde gyldig rejsehjemmel, i det moment kunden bliver billetteret, 
 
at Metro Service er uforstående overfor klagerens anbringende om: ”Situationen var aldrig sket, 
hvis maskinerne havde virket, og jeg derfor havde haft mulighed for at dobbeltchecke zoner“.  
Klageren formodes at skulle finde ud af hvor mange zoner rejsen krævede, førend hun klippede på 
sit klippekort. 
 
at Metro Service ikke har registreret fejl på klippeautomaterne på Lufthavnen st. den pågældende 
dag, og såfremt klageren måtte have været i tvivl om, hvor mange zoner der skulle bruges, er 
Lufthavnen st. normalt permanent bemandet, hvorfor hun kunne have henvendt sig til personalet, 
ligesom hun kunne have benyttet et af opkaldspunkterne på stationen, 
 



   

at Metro Service hæfter sig ved, at klageren skriver: ”Dette er første gang jeg har taget Metroen 
ind til København fra lufthavnen og havde maskinerne virket, havde jeg haft tid til at checke antal-
let af zoner til Kgs. Nytorv, men det gjorde de ikke. Til sidst klippede en og da der stod ½ minut til 
toget kører, skyndte jeg mig at hoppe på. Jeg troede, at et klip var nok ind til byen, men som sagt 
havde maskinen virket og ville jeg have haft tid til at checke det“. Klageren formodede, at der var 
to zoner til centrum, men tog sig ikke tid til at checke, til trods for at informationen fandtes på 
selvsamme klippeautomat, som klageren klippede sit kort i, 
 
at det beklages, at klageren har oplevet situationen som værende uanstændig og oplevet, at ste-
warden skulle have gjort den for klageren i forvejen ulykkelige situation så meget værre. Men det 
fritager ikke klageren at sikre sig gyldig rejsehjemmel, og den nødvendige information var til rådig-
hed ved klippeautomaten. 
 
Hertil har klageren anført følgende:  
 
”Jeg har nu læst Metro Service’s svar og de forklarer stadig ikke hvorfor kontrolloeren ikke gjorde mig op-
maerksom paa, at saa laenge jeg var indenfor de 2 zoner, kunne jeg staa af, klippe igen og gaa paa naeste 
tog. Istedet sagde han med det samme, da jeg spurgte om det var nok til Kongens Nytorv, at det var det 
ikke og at han ‘ikke havde noget andet valg end at give mig en boede'. Jeg gik derfor ud fra at dette var til-
faeldet og fik foerst bagefter forklaret af andre, at jeg kunne vaere staaet af og klippet igen, saa laenge jeg 
var indenfor 2 zoner af lufthavnen. Han spurgte om en masse oplysninger og havde en laengere udveksling 
hvor han var generelt ubehagelig foer boeden blev skrevet ud. Da den netop blev skrevet ud umiddelbart 
efter Oeresund station (hvor graensen gaar) giver det sig selv at forloebet gik igang flere stationer foer det 
(hvor jeg stadig var indenfor de 2 zoner).  
 
Jeg vil godt understrege, at jeg ikke graed mens kontrolloeren var der, men jeg var meget chokeret, saa jeg 
kom til at stamme og rystede, saa det var svaert for mig at skrive. Jeg forklarede ham, at jeg var paa vej til 
begravelse, at min onkel var doed meget pludseligt og jeg havde min mor i telefonen under det meste af 
forloebet, saa han kunne hoere paa vores samtale, at det jeg sagde var sandt. De andre i kupeen var 
enormt soede og en af mine medrejsende vendte sig som sagt om foran kontrolloeren og sagde til mig, at 
dette ville jeg kunne klage over.   
 
Jeg klippede kortet igen da jeg stod af, da det jo netop aldrig var min mening ikke at klippe nok - det var 
derfor jeg spurgte kontrolloeren, saa snart jeg saa ham om det var okay.  
 
Jeg haaber, at kontrolloeren ser disse mails og at han forstaar, hvor intimiderende og ubehagelig han var. 
Det er ogsaa rigtigt vigtigt for mig, at Metro selskabet ikke beloenner deres ansatte for at udnytte og mani-
pulere folk der lige er landet i Danmark og som derfor ikke forstaar reglerne (at jeg kunne vaere staaet af og 
klippet igen) eller hvordan det haenger sammen.” 
 

Til dette har indklagede svaret:  
 
Klager mener ikke, at vi har svaret på, hvorfor stewarden ikke blot lod hende stige af toget og klippe på ny, 
idet ”hun stadig var inde for de 2 zoner”. 
Det er vor opfattelse, at klager var i zone 01, da hun blev billetteret – og vi henviser til vort tidligere svar, 
hvor vi skriver: 
 

Klager fremfører i sin klage, at hun blev billetteret umiddelbart efter Kastrup st., og at hun her 
skulle have fået en kontrolafgift. 
Vi har indhentet stewardens version (hvilket er årsagen til vort sene svar). 



   

Stewarden oplyser, at han godt kan huske episoden, der var lidt ubehagelig, idet hun begyndte at 
græde, og derfor virkede lidt forvirret. 
Han oplyser endvidere, at han har skrevet Øresund i afgiftens ”Fra-felt”, fordi kontrolafgiften er 
udstedt efter afgang fra Øresund st., da han altid er opmærksom på dette.” 

 
 

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:  
 
Under sagen spurgte sekretariatet om togenes tidspunkter på de enkelte stationer kan oplyses. 
Hertil svarede Metro Service:  
 
”Ankenævnet har til ovenstående klagesag forespurgt, hvorvidt det er muligt at koble kontrolafgiftstids-
punktet med et togtidspunkt – og således redegøre for, hvor der var tog på Lufthavnsstrækningen kl. 11:59. 
 
Vi kan sagtens redegøre for, hvor på strækningen hvert tog er – også på et givet tidspunkt.  
Efter vores opfattelse kan der dog ikke laves en direkte kobling til kontrolafgiftstidspunktet, idet diskussio-
ner og andet, kan lede til at udstedelsen bliver forsinket. 
Dette, mener vi, er gældende i denne sag. 
 
I den konkrete sag, er afgiften udstedt den 9.1.14, kl. 11:59. 
Stewarden har været på arbejde i ”område 3”, hvilket er fra ”Øresund” til ”Kongens Nytorv st.” 
 
Omkring det pågældende tidspunkt har der været følgende tog på strækningen Lufthavnen st. mod Van-
løse: 
 

Lufthavnen st.  Kastrup st. Femøren st. Amager Str. St. Øresund st. Tog nr. 

11:49 11:50 11:52 11:54 11:55 4 
11:55 11:56 11:58 12:00 12:01 17 
12:01 12:02 12:04 12:06 12:07 14 

 
 
Vi har atter været i dialog med stewarden, der oplyser, at han er meget opmærksom på, i kontrolafgiftens 
”Fra-felt”, at skrive den station toget netop har forladt, når han skal udstede en kontrolafgift. I den kon-
krete sag oplyser han endvidere, at der ikke var noget at mærke på klager, da han bad om at se gyldig rejse-
hjemmel, og da denne blev ham forevist. Først da han oplyser klager om, at hun ikke har gyldig rejsehjem-
mel, bliver klager ked af det, og der går nogle få minutter med at tale, inden kontrolafgiften udstedes. 
 
Stewarderne registrerer desværre ikke på kontrolafgiften, i hvilket tog kontrolafgiften udstedes. 
Vi formoder, at klager har været ombord i tog 4, der er kørt fra Lufthavnen st. kl. 11:49. 
Dette stemmer i øvrigt fint overens med klagers klippekort, der er stemplet kl. 12:00 – klippeautomaterne 
stempler altid nærmeste kvarter, hvilket vil sige, at hvis klager stempler sit kort kl. 11:46, så vil der på af-
stemplingen stå kl. 12:00. Bemærk, at klager tidligere har oplyst, at det lykkedes hende at klippe ca.. ½ mi-
nut før afgang. Såfremt klager var ombord i tog 4, er der god sammenhæng mellem en afgangstid kl. 11:55 
(hvor stewarden stiger på, da han arbejder i området Øresund st. til Kongens Nytorv) og stewardens oplys-
ninger om, at der gik nogle minutter med at tale med klager, førend afgiften kunne udstedes, i forhold til 
hvor toget har været på strækningen. 
 



   

Da stewardens arbejdsområde starter ved Øresund, er der heller ikke noget der taler for, at klager har væ-
ret ombord i et tidligere tog, og at hun således skulle være blevet billetteret tidligere på strækningen, og vi 
kan således ikke anerkende klagers påstand om at være blevet billetteret allerede ved Kastrup st. 
Opmærksomheden henledes på, at zonegrænsen mellem zone 03 og 01 ligger mellem Øresund st. og Ler-
gravsparken – hvilket vil sige, at passagerer ved afgang fra Øresund st., skal have gyldig rejsehjemmel til 
zone 01.” 
 

Som følge heraf spurgte sekretariatet Metro Service om en nærmere redegørelse for, om stewards 
kan gå uden for deres arbejdsområde/ om der er foranstaltninger til sikring af, at stewards bliver 
inden for området, og om det noteres, hvis en steward har arbejdet uden for det tildelte område.   
 
Hertil har Metro Service svaret: ”Stewarden tilknyttes et arbejdsområde, som han/hun på den pågæl-
dende vagt opererer i. Der kan dog opstå forskellige situationer, hvor stewarden kan bevæge sig uden for 
det tildelte arbejdsområde. 
Et eksempel herpå kunne være, hvis man er i gang med at billettere en passager, og ikke når at blive færdig 
med udstedelsen, inden området forlades. Der er således ingen foranstaltninger iværksat for, at stewarden 
ikke forlader sit område, ligesom dette ej heller noteres. 
 
I vort tidligere fremsendte svar til Ankenævnet, var intentionen med henvisningen til området, at under-
strege at det tildelte område stemte ganske fint overens med det tidspunkt, klager havde stemplet på, og 
det tog, vi formoder, klager havde været ombord i. 
 
Det er således ikke et afgørende ”bevis”, men blot en indikation, der understøtter vore øvrige argumenter i 
den konkrete sag. ” 
 

 
 
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 Metroens rejseregler (forretningsbetingelser): 
 
Billetkontrol og misbrug  
Alle passagerer skal have gyldig billet eller kort inden påstigning. Billetten skal opbevares under hele rejsen, 
og indtil Metroens område forlades. Der er dog ikke krav om at personer, der har et andet ærinde på metro-
stationerne og ikke skal rejse med Metroen, skal have gyldig billet. Billetter og kort skal fremvises på forlan-
gende. Billetkontrol kan ske både under rejsen, ved udstigning og på metrostationen efter afsluttet rejse. Me-
tro Stewarder kan bede om at se legitimation i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl om  
• personens alder ved billetkontrol af børnebillet  
• personen rejser på en anden passagers periodekort  
• personens identitet er korrekt  



   

Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort under rejsen, i forbindelse med udstigning eller på Metro-
stationens område efter at have afsluttet rejsen, udstedes en kontrolafgift. Kontrolafgiften er et girokort, som 
kan betales via bank/netbank eller på posthus.  
Kontrolafgiften er samtidig billet til videre rejse til den metrostation, passageren oplyser som bestemmelses-
stationen. Se særlige regler for cykler under afsnittet Cykler. Kontrolafgiften er pr. januar 2013 på 750 kr. for 
voksne, 375 kr. for børn, 375 kr. for hunde og 100 kr. for cykler.  
For rejsende, der har checket ind ved rejsens start; men ikke foretaget check ind ved skift til metroen, udste-
des kontrolafgift på 50 kr.  
Gældende priser og gebyrer kan ses på m.dk  
Metroens Stewarder skal altid på forlangende fremvise ID; men er ikke forpligtet til at oplyse navn.  
 

 
Den konkrete sag:  
 
 
Det fremgår af Metroens rejseregler, at alle passagerer skal have gyldig billet eller kort inden på-
stigning. Billetten skal opbevares under hele rejsen, og indtil Metroens område forlades. Billetter 
og kort skal fremvises på forlangende. Billetkontrol kan ske både under rejsen, ved udstigning og 
på metrostationen efter afsluttet rejse. Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort under rej-
sen, i forbindelse med udstigning eller på Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, 
udstedes en kontrolafgift på 750 kr. 
 
Det står således ikke anført i forretningsbetingelserne, at passageren skal sikre sig gyldig rejse-
hjemmel til hele rejsen, inden rejsen påbegyndes. Dette ville efter ankenævnet opfattelse i øvrigt 
heller ikke stemme overens med de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet om tilkøbsbilletter, 
hvorefter det er muligt at foretage tilkøb af ekstra zoner under rejsen, så længe dette sker inden 
for grundbillettens gyldighedsområde.  
 
Det er imidlertid ankenævnets opfattelse at Metro Services svar både til klageren den 7. februar 
2014 og til ankenævnet den 30. juni 2014 kunne forstås således, at passageren inden påstigning 
skal have gyldig billet til hele rejsen, hvilket ikke er korrekt. Ankenævnet henviser i den forbindelse 
til reglerne om tilkøbsbilletter i de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet, hvorefter der inden 
for grundbillettens gyldighedsområde kan tilkøbes billet til flere tilstødende zoneringe.  
  
2 medlemmer med i alt 3 stemmer udtaler:  
 
 
Klagerens 2-zoners klippekort var kun stemplet én gang, inden hun steg om bord på metroen på 
Lufthavnen st. for at rejse til Kgs. Nytorv - en tur, som kræver billet/klip til 3 zoner.  
 
Der er givet divergerende oplysninger om, hvor kontrollen af klagerens rejsehjemmel foregik. Såle-
des har klageren har gjort gældende, at kontrollen skete lige efter, at metroen havde forladt Ka-
strup st., hvor metroen fortsat befandt sig i zone 04, men at kontrolafgiften blev udstedt, fordi hun 
fortalte stewarden, at hun skulle til Kgs. Nytorv og spurgte, om hun havde klippet tilstrækkeligt, 
fordi maskinen ikke havde villet klippe mere end et klip.  
 
Metro Service har derimod gjort gældende, at kontrollen skete efter Øresund st., hvilket fremgår af 
den elektroniske kontrolafgift og af stewardens efterfølgende udtalelse om, at han altid er omhyg-
gelig med at angive den station, som metroen lige har forladt, og at der ikke ville være blevet ud-
stedt en kontrolafgift, hvis kontrollen var sket efter Kastrup st., hvor klageren stadig havde gyldig 
rejsehjemmel.   
 



   

Klageren anførte i sin første henvendelse til Metro Service, at ”Dette er første gang jeg har taget 
Metroen ind til København fra lufthavnen og havde maskinerne virket, havde jeg haft tid til at 
checke antallet af zoner til Kgs. Nytorv, men det gjorde de ikke. Til sidst klippede en, og da der 
stod ½ minut til toget kører, skyndte jeg mig at hoppe på. Jeg troede, at et klip var nok ind til 
byen, men som sagt havde maskinen virket, ville jeg have haft tid til at checke det“.  
 
På baggrund heraf og af stewardens angivelse på kontrolafgiften af, at kontrollen skete efter Øre-
sund st., hvor zonen skifter fra 03 til 01, når metroen forlader stationen, og som følge af at klage-
ren ved kontrol efter Kastrup st. ville havde haft gyldig rejsehjemmel, lægger vi til grund, at kon-
trollen skete efter, at metroen havde forladt Øresund st., hvor klageren ikke længere havde gyldig 
rejsehjemmel, idet hun kun havde stemplet klippekortet en gang.  
 
Vi har herved også lagt vægt på, at kontrollens tidsangivelse kan passe med oversigten over toge-
nes placering, og det oplyste om, at stewarden var på arbejde i området fra Øresund st. til Kgs. 
Nytorv.  
 
Kontrolafgiften for manglende zone på klippekort blev herefter pålagt med rette.  
 
Vi bemærker, at pligten til at betale kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren har forsøgt at 
unddrage sig betaling. Dette er et område med stor mulighed for omgåelse af reglerne, 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 vi, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klage-
ren skal fritages for kontrolafgiften. 
 
2 nævnsmedlemmer med 2 stemmer udtaler:  
 
Der er givet divergerende oplysninger om, hvor kontrollen af klagerens rejsehjemmel foregik. Såle-
des har klageren har gjort gældende, at kontrollen skete lige efter, at metroen havde forladt Ka-
strup st., hvor metroen fortsat befandt sig i zone 04, men at kontrolafgiften blev udstedt fordi hun 
fortalte stewarden, at hun skulle til Kgs. Nytorv og spurgte ham, om hun havde klippet tilstrække-
ligt, da maskinen ikke havde villet klippe mere end et klip.  
 
Metro Service har derimod gjort gældende, at kontrollen skete efter Øresund st., hvilket fremgår af 
den elektroniske kontrolafgift og af stewardens efterfølgende udtalelse om, at han altid er omhyg-
gelig med at angive den station, som metroen lige har forladt, og at der ikke ville være blevet ud-
stedt en kontrolafgift, hvis kontrollen var sket efter Kastrup st., hvor klageren stadig havde gyldig 
rejsehjemmel.   
 
Kontrolafgiften blev udfyldt med angivelse af ”from station: Øresund, to station: Nørreport”. 
 
Og i en note til kontrolafgiften anførte stewarden følgende: ”Fra cph til kn 2 zoner”.  

 

Vi bemærker os, at stewarden ikke har noteret From To??station korrekt, idet klageren skulle til 
Kgs. Nytorv og ikke Nørreport. Når stewarden kan notere forkert i ”to- feltet”, kan vi ikke afvise, at 
han også har noteret forkert i ”from-feltet”.  
 



   

Vi betragter stewardens note som en præciserende kommentar til kontrollen, og noten underbyg-
ger efter ankenævnets opfattelse klagerens forklaring om, at kontrollen fandt sted i en zone, hvor-
til hun havde klippet, men at kontrolafgiften blev udstedt på baggrund af klagerens oplysning om, 
at hun skulle til Kgs. Nytorv, hvortil hun ikke havde tilstrækkelige zoner.  
 
Vi lægger derfor til grund, at kontrollen blev foretaget inden for de zoner, hvortil klageren havde 
stemplet, men at kontrolafgiften blev udstedt som følge, af at klageren oplyste, at hun skulle til 
Kgs. Nytorv st., hvortil hun ikke havde gyldig rejsehjemmel.  
 
Det af Metro Service oplyste om stewardens arbejdsområde medfører ikke, at det kan udelukkes, 
at stewards bevæger sig uden for disse områder, når de udfører kontrollerne. 
 
Metro Service er herefter ikke berettiget til at opretholde kontrolafgiften, idet der ikke er hjemmel 
til at udstede en kontrolafgift på et tidspunkt, hvor passageren er i besiddelse af gyldig rejsehjem-
mel og kan tilkøbe billet eller stå og klippe sit kort inden udløbet af grundbillettens gyldighedsom-
råde. 
 
 
 

Ankenævnet træffer afgørelse efter stemmeflertallet. 
 

AFGØRELSE: 
 
Metro Service er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betalings af kontrolafgiften. Kla-
geren skal betale beløbet til Metro Service inden 30 dage efter afgørelsen, jf vedtægterne § 15.  
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. vedtægterne § 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 25. september 2014.09.25 

 
 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 

 



   

 


