
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2014-0204 
 
Klageren:  XX 
  2730 Herlev 
 

Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S  
CVRnummer: 21 26 38 34 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort.
  
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 10. april 2014 hhv. den 25. maj 2014. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 30. juni 2014. 
 
Sagens omstændigheder: 
Klageren rejste den 22. december 2013 med metroen i retning mod DR Byen. Efter metroen havde 
forladt Kgs. Nytorv st. blev hun pålagt en kontrolafgift på 750 kr.   
 
Stewarden noterede på den elektroniske kontrolafgift ”Glemt kort” som årsag til kontrolafgiften, og 
i en note anførte han: ”Pax har glemt sin pung/studiekort. hun kontakter vores KS [Kundeservice] 
via hjemmesiden. hun blev billetteret i zone 1. Tjek om hun også har det på kortet.”. 
 
Klageren betalte ikke kontrolafgiften, og den 6. marts 2014 sendte Metro Service en betalingspå-
mindelse til hende med et rykkergebyr på 100 kr., således at det samlede beløb udgjorde 850 kr.  
 
Betalingspåmindelsen så således ud:  



   

 
 
Den 8. april 2014 sendte Metro Service endnu en betalingspåmindelse til klageren med et yderli-
gere rykkergebyr på 100 kr., i alt 950 kr.  
 
Klageren troede fejlagtigt, at hun var blevet pålagt endnu en kontrolafgift, og den 10. april 2014 
anmodede hun Metro Service om annullering af en kontrolafgift af 6. marts og gjorde gældende, 
at hun ”er helt 100 % sikker på, at jeg ikke har modtaget en bøde siden december 2013.”. 
 
Den 20. maj 2014 rettede klageren igen henvendelse til Metro Service. Henvendelsen så således 
ud: 

 
 
 



   

Den 8. juli 2014 gjorde Metro Service opmærksom på, at det var en betalingspåmindelse, der var 
afsendt den 6. marts 2014, og at ankefristen på 14 dage vedrørende kontrolafgiften af den 22. de-
cember 2013 således ikke var overholdt. 
 
Metro Service fastholdt i en anden skrivelse af samme dato kontrolafgiften med henvisning til at 
klageren i kontrolsituationen oplyste, at hun ikke havde sit periodekort med sig, og at dette var re-
gistreret digitalt som ikke-gyldigt ungdomskort. Desuden henviste Metro Service til, at klageren i 
kontrolsituationen den 22. december 2013 oplyste navn, adresse samt fuldt cpr-nummer. 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften af 22. december 2013 samt rykkergebyrerne annulleret og har 
til støtte herfor gjort gældende,  
 
at hun modtog en bøde med posten for en forseelse den 6. marts 2014, som hun ikke har begået, 
og det er ikke hende, som har modtaget kontrolafgiften, 
 
at hun har et bevis for, at hun havde et gyldigt ungdomskort på det pågældende tidspunkt den 22. 
december 2013, hvilket hun har sendt til Metro i billedform, 
 
at hun ikke kunne reagere på kontrolafgiften indenfor 14 dage, da hun ikke vidste, at hun havde 
fået en kontrolafgift, 
 
at hun i værste fald kan acceptere at betale de 125 kr., som der kræves for et glemt ungdomskort, 
men at hun stadig opfatter det som uretfærdigt. 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften samt rykkergebyrerne og har til 
støtte herfor gjort gældende,  
 
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 når kontrolafgifter udstedes, udgør selve kontrolafgiften et girokort, som kan benyttes til beta-
ling, 
 
at informationer om frist for anke og betaling fremgår af dette girokort, 
 
at klageren erkender have modtaget kontrolafgiften den 22. december 2013, hvilket fremgår af 
klagerens henvendelse, 
 
at Metro Service kun har registreret én kontrolafgift, 
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at Metro Service fremsendte betalingspåmindelse 1, da kontrolafgiften ikke blev betalt eller anket, 
og at betalingspåmindelse 2 fremsendtes, da betalingen fortsat udeblev, 
 
at ankefristen langt er overskrevet (fra kontrolafgiftens udstedes og til at Metro Service hører fra 
klager første gang) samt 
 
at Metro Service derfor ikke har forholdt sig til, om klageren måtte have været i besiddelse af et 
gyldigt Ungdomskort eller ej. 
 
 
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. 

Metro 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, ud-

stedes 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. 

  
Har du gyldigt periodekort (med foto), men har glemt dette, kan kontrolafgiften reduceres til et ekspediti-

onsgebyr på 125 kr., hvis du sender en kopi af det gyldige periodekort til Kundeservice senest 14 dage efter 
kontrolafgiftens udstedelse.  

 

Overholdes ankefristen på de 14 dage ikke, fastholdes kontrolafgiftens fulde beløb.  



   

 
Metroen kan i øvrigt som betingelse for eftergivelse af en kontrolafgift opkræve et ekspeditionsgebyr på 125 

kr.  

 
Hvis beløbet på kontrolafgiften ikke indbetales inden 14 dage efter udstedelsen, eller der ikke forinden er 

gjort skriftlig indsigelse over for Metro Kundeservice, fremsendes en betalingspåmindelse. Ved fremsendelse 
af betalingspåmindelse opkræves et rykkergebyr på 100 kr. pr. påmindelse.” 
 

Det følger af bekendtgørelse om lov om renter ved forsinket betaling § 9 b, at for rykkerskrivelser  
vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er frem-
sendt 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:  
 
Vedrørende kontrolafgiften:  
Indledningsvist understreger ankenævnet, at der ikke er udstedt nogen kontrolafgift den 6. marts 
2014 til klageren, og at det er kontrolafgiften af 22. december 2013 med rykkergebyrer, som er 
under pådømmelse i nærværende sag. 
 
Det fremgår af Metros rejseregler, at passageren selv skal sikre sig gyldig billet til rejsen. Klageren 
kunne ved kontrollen ikke forevise gyldig rejsehjemmel, fordi hun havde glemt sit Ungdomskort, 
og kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette.  
 
Det følger endvidere af Metros rejseregler, at det er muligt at få nedskrevet sin kontrolafgift til 125 
kr., såfremt man havde et gyldigt periodekort, som man havde glemt ved udstedelsen af kontrol-
afgiften, hvis man inden 14 dage indsender dette.  
 
Klageren kontaktede imidlertid først Metro Service den 10. april 2014 efter at have modtaget to 
rykkerskrivelser den 6. marts og den 8. april 2014. Og først den 20. maj 2014 indsendte hun kopi 
af Ungdomskortet, som var gyldigt den 22. december er 2013. 
 
Herefter, og da klageren ikke har angivet en rimelig grund til fristoverskridelsen på næsten 6 må-
neder, var Metro Service ikke forpligtet til at annullere kontrolafgiften mod et ekspeditionsgebyr på 
125 kr.. 
 
Vedrørende rykkergebyrerne: 
Klageren modtog den 22. december 2013 en kontrolafgift i metroen. Kontrolafgiften var samtidigt 
et girokort til brug for betalingen.  
 
Klageren henvendte sig første gang til Metro Service den 10. april 2014 efter modtagelsen af den 
anden rykkerskrivelse den 8. april 2014. Idet betalingsfristen var overskredet uden rimelig begrun-
delse, anses rykkergebyrerne for pålagt med rette, jf. lov om renter ved forsinket betaling § 9.  
 
Det af klageren anførte om, at hun ikke vidste at hun havde modtaget en kontrolafgift, kan ikke 
tages til følge. Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt vægt på, at stewarden på kontrolafgiften 
under ”identity card” har anført, at klageren kvitterede for afgiften.  
 
Kvitteringen er desuden fremlagt i sagen. 



   

 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Metro Service er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften samt 
de to rykkergebyrer på i alt 950 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 21. november 2014 

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 

 
 


