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SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 25. marts 2014 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 28. maj 2014 
 
Sagens omstændigheder: Klageren er indehaver af et rejsekort og anvendte dette på en rejse 
den 21. marts 2014 fra Kbh. H. til Borup st.   
 
I følge klageren foretog han på Borup st. et korrekt check-ud og hørte både lyden for korrekt 
check-ud samt fik beskeden ”OK” på standerens display.  
 
Da han efterfølgende på sin rejsehistorik kunne se, at der ikke var registreret noget check-ud, 
skrev han til Rejsekort Kundecenter om at rette den manglende registrering af check-ud og refun-
dere ”dummebøden”.   
 
Den 9. maj 2014 afviste Rejsekort Kundecenter at imødekomme klagerens anmodning, idet der 
ikke havde været registreret fejl på Borup st., og da andre rejsende havde kunnet checke ud i 
samme tidsrum. 
 
To dage forinden havde Rejsekort Kundecenter i en sag om manglende registrering af check-ud på 
samme rute den 19. marts 2014 imødekommet klagerens anmodning om refundering. Rejsekort 
Kundecenter havde herefter refunderet 1 kr., som udgjorde differencen mellem forudbetalingen på 
50 kr. og rejsens pris.  
 



   

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker differencen på 3 kr. mellem rejsens pris og forudbetalingen på 50 kr. refunde-
ret, og har til støtte herfor gjort følgende gældende:  
 
”Ved rejsens afslutning gennemførte jeg en almindelig udcheckning (der blev bekræftet med "ka-ching" 
lyden og "Ok" i displayet). Efterfølgende kunne jeg via nettet konstatere at udcheckningen ikke fremgik af 
min rejseoversigt. 
 
Jeg henvendte mig derfor til Rejsekortets kundecenter og bad dem rette fejlen - dette har rejsekortet næg-
tet og samtidig forsøgt at skrive sig ud af problemet ved at påstå at jeg ikke har gennemført en udcheck-
ning. 
 
Jeg skal desuden bemærke at Rejsekortet sideløbende har anerkendt min henvendelse (reference 2014-
XXXX) med et tilsvarende problem den 19/3-2014 uden yderligere bemærkninger.”. 

 
Indklagede: Fastholder forudbetalingen på 50 kr. for manglende check-ud, og har til støtte her-
for gjort følgende gældende:  
 
”DSB kan oplyse, at en gennemgang af Klagers rejsehistorik i back-office viser, at der ikke er fortaget check 
ud efter påbegyndt rejse 21. marts 2014. 
Rejsehistorik i back-office viser, at der den 21. marts 2014 er registreret et check ind kl. 16:31:12 på Køben-
havns Hovedbanegård. Der er ikke registreret et check ud ved afslutning af denne rejse. Først den 24. marts 
2014 kl. 14:07:25 kan konstateres en registrering i Klagers rejsehistorik back-office. 
 
Fra gennemgangen af Klagers rejsehistorik back-office kan der konstateres en ubrudt kæde af foretagne 
registreringer på Klagers Rejsekort. Ingen af disse registreringer vedrører et check ud fra den 21. marts ef-
ter kl. 16:31. 
 
Der er den 21. marts 2014 ikke konstateret fejl på Rejsekort check ud standere på Borup Station.  
 
Det kan konstateres, at klager tre gange ikke har foretaget check ud efter endt rejse. Der er ikke foretaget 
check ud hhv. den 19. marts 2014, 21. marts 2014 og 10. april 2014. Klager har henvendt sig til DSB vedrø-
rende manglende check ud den 19. og 21. marts. 
 
Rejsekort A/S har i en anden anledning fremsendt en rapport vedrørende rejsekortlæsernes virkemåde til 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Heraf fremgår, at det ikke er muligt at foretage et korrekt check ud, 
uden at dette bliver registreret i Rejsekortets database. Af rapporten fremgår bl.a.: 
 
” 

 
... 

 
 
Rejseregler ved manglende check ud 



   

Ved manglende check ud ved rejsens afslutning er det ikke muligt at beregne rejsens faktiske pris. Det forud 
reserverede beløb vil da dække betaling for rejsen, og Klager har derfor betalt 50 kr. for rejsen foretaget 
den 21. marts 2014. 
 
Konsekvensen ved manglende check ud forventes at være kendt af Klager, da regler for manglende check 
ud er tydeligt kommunikeret på Rejsekortets hjemmeside. 
 
På Rejsekortets hjemmeside er oplyst: 
”Hvis du ikke checker ud inden for maksimumtiden, bliver forudbetalingen ikke ført tilbage til dit rejsekort. 
Med andre ord svarer prisen på en rejse, hvor du ikke checker ud, til din forudbetaling. Sker det gentagne 
gange, at du ikke checker ud, forbeholder Rejsekort A/S sig retten til at spærre dit rejsekort, jf. ‘Rejsekort 
kortbestemmelser’ på rejsekort.dk.” 
 
Klager henviser til et tidligere tilfælde, hvor han i forbindelse med et manglende check ud den 19. marts, 
ved kontakt til Rejsekort Kundecenter, blev kompenseret for hans merbetaling for denne rejse. Korrespon-
dancen vedrørende dette forhold er gengivet på herunder. 
 
DSB skal bemærke, at Klager i denne sammenhæng blev kompenseret i forbindelse med det manglende 
check ud alene af servicemæssige årsager. Kompensationen skete ikke på grundlag af fejl på Rejsekortstan-
dere på Københavns Hovebanegård eller fejl på Rejsekortet i øvrigt.  
For rejsen den 19. marts har Rejsekort Kundeservice som en særlig service over for Klager derfor manuelt 
registreret et check ud og i den forbindelse tilbageført differencen mellem det forud reserverede beløb på 
50 kr. og rejsens faktiske pris på 49. kr. 
 
Med henvisning undersøgelsen af Rejsekortstandernes virkemåde samt det forhold at ingen check ud stan-
dere den 21. marts 2014 på Borup Station har været behæftet med fejl, er det DSB’s vurdering, at der ikke 
er forhold i sagen, der giver anledning til at indikere, at et foretaget check ud efter endt rejse den 21. marts 
på Borup Station ikke skulle være registreret korrekt. 
 
På denne baggrund er det forsat DSB’s konklusion, at Klager af ukendte årsager ikke har foretaget korrekt 
check ud på Borup Station den 21. marts 2014 efter endt rejse. 
 
DSB fastholder derfor, at der ikke er forhold i sagen, der giver anledning til at kompensere Klager i forbin-
delse med betaling for rejsen. 
 

Hertil har klageren anført:  

”Indledningsvist skal det bemærkes at jeg har indklaget rejsekortets kundecenter - ikke som DSB tidligere 
har skrevet "DSB". Jeg betragter derfor min modpart som rejsekortet. 

Jeg har noteret mig, at selskabet omtaler en urelateret rejse den 10. april 2014 - dette er sket uden min 
accept, og jeg betragter det derfor som en overtrædelse af reglerne vedr. brug af persondata for rejsekor-
tet. 

Jeg skal samtidig bemærke, at jeg ikke har givet tilsagn til at ankenævnet modtager disse oplysninger. Jeg 
skal derfor bede ankenævnet om information om hvordan dette håndteres - både i forhold til ankenævnet 
og i forhold til selskabet. 



   

Jeg konstaterer, at selskabets beskrivelse af mine rejsemønstre på baggrund af de registrerede informatio-
ner i registeret belejligt undlader omtale af, at jeg har haft mit rejsekort i flere år. Jeg har ikke umiddelbart 
adgang til konkrete oplysninger - det oplyser rejsekortets hjemmeside desværre ikke - men der er tale om 
mindst 5 år. 

Jeg skal desuden bemærke, at selskabet undlader at omtale de mange - succesfulde - rejser der er foretaget 
før og efter marts 2014. 

Når nu selskabet, uden min tilsagn, har omtalt min rejse den 10. april 2014, skal jeg da bemærke, at jeg her 
ikke er 100% sikker på at have gennemført udcheckningen den dag -denne tvivl har jeg naturligvis ladet 
komme selskabet til gode og følgeligt ikke henvendt mig til selskabet om det. 

Jeg er egentlig noget forundret over hvad selskabet mener at kunne "bevise" ved at omtale denne eller 
andre rejser - hvis selskabet mener, at det beviser noget som helst, vil jeg såmænd gerne tilbyde at inklude-
re min rejse den 10. april 2014 i sagen. 

Jeg konstaterer, at selskabet henviser til en - i anden sammenhæng fremsendt - rapport. I og med jeg ikke 
har adgang til denne rapport, skal jeg helt overordnet protestere imod at den overhovedet indgår i sagen. 

Vedrørende det konkrete citat 

This analysis has not shown any evidence that it is possible to make a successful transaction at a validator 
(i.e. hear OK sound, see OK message in display) without this being somehow registered in the back officeskal 
jeg bemærke, at selskabet her forsøger at benytte en negation som sit sandhedsbevis -at man ikke er har 
fundet et bevis at noget (in casu en fejl) kan lade sig gøre, er ikke dokumentation for at det (fejlen) ikke 
findes. 

Det beviser blot, at man ikke har fundet (indset) en "kombination" (noget uventet sker) der giver det resul-
tat (fejlen) og dermed har man selvfølgelig ikke testet det, hvilket naturligt fører til at man ikke har evidens 
for at den kombination fører til den fejl. Det beviser blot ikke, at det ikke kunne ske. 

Jeg vil derimod henvise til de mange fejlsituationer omkring rejsekortet, der har været omtalt i dagspressen 
og i andre medier. Jeg kan desuden henvise til de problemer der har været vedrørende automatisk tank op, 
der har været på mit kort i og omkring april måned - til trods for at der har været en aftale om automatisk 
tank op og rigeligt penge på kontoen til at dække behovet. 

Jeg vil desuden henvise til en episode omkring den 1/7-2014, hvor jeg overhørte en kontrollør forklare en 
kvinde at hendes rejsekort var fejlbehæftet - hendes rejsekort var angiveligt "1 ud af 30000 kort" med den 
fejl. 

Den indlysende konklusion herfra er, at fordi man tror noget ikke "burde ske" og at man indtil nu ikke har 
"set det ske", ikke medfører, at det ikke kan ske og aldrig vil kunne ske. 

Selskabet fremfører desuden at der ikke har været konstateret fejl på standerne - her burde det være 
unødvendigt at påpege de mange sager omkring rejsekortet hvor fejl ikke er blevet opdaget af rejsekortet. 
Fejl i IT systemer i almindelighed sker, den første regel for IT systemer er, at der er fejl i dem - det gælder 
også for rejsekortet. 



   

Selskabet hævder, at kompensationen vedr min rejse den 19. marts er sket ud fra servicemæssige årsager - 
til det vil jeg blot påpege, at årsagen lige så vel kan være at man i den forbindelse har indset, at man havde 
en dårlig sag. I forbindelse med min rejse den 21. marts har selskabet så desværre sovet i timen, hvorfor 
selskabet nu er nødt til at søge at rage kastanjerne ud af ilden. 

Selskabets standpunkt er derfor i korthed, at når det ikke er registreret i back end systemet, er det simpelt-
hen ikke sket i virkeligheden - "hvis landskabet og kortet ikke passer sammen, gælder kortet". Med andre 
ord, er det den rejsendes (min) risiko, at systemet fungerer korrekt - også efter den rejsende har foretaget 
udcheckning. 

Selskabet har blot ikke angivet hvordan den rejsende skal løfte ansvaret for resten af systemets virkemåde. 
Når systemet helt evident samtidig har fejl, kan man ikke bruge manglende registreringer i systemet som 
sandhedsbevis for noget som helst. 

Samtidig fremfører selskabet en udokumenteret påstand om, at jeg af ukendte årsager ikke skulle have 
foretaget korrekt udcheckning den 21. marts - samtidig med at systemet ikke giver mulighed for at jeg kan 
dokumentere dette. 

Det er i grunden det samme svar selskabet gav på min oprindelige henvendelse - her kunne jeg så være 
fræk nok til at overlade det til selskabet at forklare, hvordan en "viften med kortet" kan producere en "ok" 
text med tilhørende Ka-ching lyd uden at det bliver registreret.” 

 
Sekretariatet har anmode DSB om at indsende dokumentation for funktionaliteten på check-

ud-standerne på Borup st. station i tidsrummet, hvor klageren gør gældende, at der er foreta-
get check ud. DSB har indsendt følgende:  
 

”Ankenævnet har den 10. september anmodet DSB om at indsende dokumentation for funktionaliteten af 
check ud kortlæsere på Borup  
  
Den 21. marts kl. 16:31 har klager foretaget check ind på Københavns Hovedbanegård. DSB formoder på 
den baggrund, at klager har benyttet toget mod Borup med afgang fra København kl. 16:46 med ankomst til 
Borup station kl. 17:27. 
 
Logs herunder viser check ud foretaget på check ud kortlæsere på Borup station den 21. marts 2014 i tids-
rummet 15-18. Der er 10 check ud kortlæsere på Borup station. Check ud kortlæsere på Borup station - 10 
stk.:13D1EE (101-02), 13D231 (101-04), 1393CB (101-06), 13C860 (101-08),13C62E (101-10), 139D52 (101-
12), 13CD4F (101-14), 13C676 (101-16),13C736 (101-18), 13CCED (101-19) 

 
Kortlæser 13D1EE (101-02) 
Denne kortlæser er placeret yderst på spor 1 – hvor togene ankommer fra Ringsted mod København.  På 
grund af placeringen af denne kortlæser benyttes den sjældent. Kortlæseren er ikke blevet benyttet til 
check ud i tidsrummet kl. 14-18 den 21. marts 2014. Kortlæseren har ikke været fejlmeldt, og har været 
benyttet løbende i marts 2014. 
Det er DSB’s vurdering, at det ikke er sandsynligt, at klager har benyttet netop denne kortlæser til check ud, 
da klager er ankommet med toget fra København i spor 2/3 
 



   

 

 



   

SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:  
 
Ankenævnet har tidligere anmodet Rejsekort A/S om at få nærmere oplysninger om procesforlø-
bet/transaktionen mellem standeren og rejsekort, når kortet føres forbi standeren, og til stande-
rens display viser teksten ”OK god rejse”. Ankenævnet har endvidere spurgt, om der foreligger 
undersøgelser eller oplysninger fra andre, der kan verificere Rejsekort A/S' udsagn om, at det hidtil 
ikke er forekommet, at rejsekort er checket korrekt ind, uden af dette er noteret på rejsekortet. 
 
Rejsekort A/S har som svar herpå indsendt et memo om rejsekortlæsernes virkemåde fra  
East/West, der leverer rejsekortsystemet, som har følgende konklusion: “The overall conclusion is 
that the system is designed so that the validator will only show OK if the check in or check out was 
successful and data written to the card. 
 
Rejsekort A/S har videre indsendt en sammenfatning af en analyse af en omfattende logning af 
gennemførte check-ind og –ud- transaktioner. Rejsekort A/S har på baggrund af analysen konklu-
deret, ”at der ikke er forekomster, hvor der er foretaget eller forsøgt foretaget check-ind eller –ud 
(eller andre transaktioner med kortet) uden at dette kan ses og eftervises i registrerede data i rej-
sekortsystemet.”  
 
Klageren har fået aktindsigt i ovennævnte. 
 
Med rejsekortsystemet menes Back Office, idet der har været enkelte tilfælde, hvor et check-ind 
eller check-ud ikke har været registeret på selve kortet, men altid har været registeret i Back Offi-
ce. 
 
Ankenævnets sekretariat har i den konkrete sag ikke kunnet modtaget logs Back Office fra klage-
rens aktuelle rejse den pågældende dag, idet klageren på klageskemaet har krydset ”nej” i feltet 
at sekretariatet for ankenævnet må modtage oplysninger om hans rejsehistorik på hans rejsekort, 
men klageren har oplyst, at der ikke er registreret et check-ud den pågældende dag på hans rej-
sekorthistorik, og DSB har oplyst, at der ikke i Back Office er registreret check-ud. 
 
Ankenævnet har tidligere til baggrund anmodet Rejsekort A/S om oplysninger om, om det er mu-
ligt, at standerens tekst og lyd ikke svarer overens. Rejsekort A/S har svaret således:  
 
”Rejsekortlæserne er konstrueret således at det i sammenhænget korrekte par af lyd og tekst anvendes.  
 
Dvs. at f.eks. lyden for ”ok” anvendes sammen med teksten for ”ok” og lyden for ”afvist” anvendes sam-
men med teksten for ”afvist”. 
 
Redegørelse vedrørende anvende par af lyd og tekster er tidligere fremsendt til Ankenævnet, hvori fremgår 
hvilke par, der anvendes og i hvilke situationer. 
 
Spørgsmål kan ikke belyses nærmere på baggrund af de indsamlede data vedrørende spørgsmålet om 
hvorvidt der er foretaget og registreret checkind eller checkud, da der ikke foretages særskilt logning af 
anvendt lyd i forhold til tekst, idet kortlæserne er konstrueret således at lyd og tekst følges ad i de define-
rede par.” 

 
 
 
 



   

 
Fra rejsekort.dk 
 

 
 

 



   

 
 

ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Fra dagældende Rejsekort Rejseregler: 
 
”5. Hvad skal du gøre efter rejsen? 

5.1 Sådan checker du ud 
Ved rejsens afslutning skal du checke ud ved at holde dit rejsekort hen på Det Blå Punkt på en af de kortlæ-

sere, der er mærket ‘Check ud’. Check ud-kortlæserne findes på perroner, i rejsekortautomater og ved ud-
gangene i busser.  

Når du checker ud, gemmes rejsens afslutningssted og -tidspunkt på dit rejsekort, og rejsens pris beregnes. 

Desuden modregnes forudbetalingen i rejsens pris. Hvis din rejse koster mere end forudbetalingen, trækkes 
restbeløbet på dit rejsekort. Har turen kostet mindre, sættes differencen ind på dit rejsekort igen.  

Du kan se din rejses pris i displayet på check ud-kortlæseren, når du checker ud. Desuden kan du se saldo-
en på dit rejsekort, når du checker ud.  

Når displayet viser prisen på din netop afsluttede rejse, ved du, at du har checket korrekt ud. Har du ikke 

checket korrekt ud, vises teksten ”Læsefejl. Prøv igen. Hold rejsekort hen på Det Blå Punkt” i displayet. Be-
mærk, at det er dit ansvar at checke korrekt ud. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du har checket korrekt ud, kan du kontrollere det ved at checke ud igen. Viser dis-
playet teksten ”Fejl. Check ind mangler”, har du checket korrekt ud. 

 
5.1.2 Fejl ved check ud 

Hvis du ved check ud konstaterer, at en kortlæser eller rejsekortautomat er ude af drift, skal du bruge en 

anden kortlæser eller rejsekortautomat på stationen. Er de andre kortlæsere og rejsekortautomater på stati-
onen også ude af drift, skal du kontakte Rejsekort Kundecenter hurtigst muligt. Rejser du med bus og ikke 

afslutter din rejse på en station med andre kortlæsere eller Rejsekortautomater, skal du kontakte Rejsekort 
Kundecenter hurtigst muligt.  

5.1.3 Manglende check ud  



   

Glemmer du at checke ud, når du forlader bussen, toget eller metroen kan du checke ud senere via en an-
den kortlæser på en station eller i en bus. Dog forudsat at det sker inden for maksimumtiden, dvs. det antal 

timer, der maksimalt må forløbe, fra du checker ind første gang, til du checker ud (se afsnit 4.1). Rejsens 

pris vil da blive beregnet ud fra den valgte kortlæsers placering og rejsens varighed. Vær opmærksom på, at 
Rejsekort Kundecenter ikke kan checke ud for dig. 

Hvis du ikke checker ud inden for maksimumtiden, bliver forudbetalingen ikke ført tilbage til dit rejsekort.  
Sker det gentagne gange, at du ikke checker ud, forbeholder Rejsekort A/S sig retten til at spærre dit rejse-

kort, jf. ‘Rejsekort kortbestemmelser’ på rejsekort.dk.” 
 

Den konkrete sag:  
 
Indledningsvist bemærkes, at DSB har valgt at indtræde i ankenævnssagen, da klagen angår et 
manglende check-ud på en DSB-strækning, hvor DSB således har opkrævet og fået krediteret for-
udbetalingen på 50 kr. på klagerens rejsekort.  
 
Ankenævnet anerkender i et sådant tilfælde, at DSB er rette indklagede i ankenævnssagen og 
handler på Rejsekort Kundecenters vegne. Klagerens anmodning om, at Rejsekort Kundecenter er 
indklaget i sagen, kan derfor ikke imødekommes.  
 
Ankenævnet bemærker i den forbindelse, at Rejsekort Kundecenter er etableret af parterne bag 
rejsekortsystemet - nemlig udbyderne af kollektiv transport i Danmark, som er tilsluttet rejsekort, 
herunder DSB - og ikke er registreret som en selvstændig juridisk person. Ankenævnet bemærker 
endvidere, at hvis klageren fik medhold i sit synspunkt, ville han ikke kunne få tvangsfuldbyrdet en 
eventuel afgørelse mod Rejsekort Kundecenter, som gav ham medhold, og at det derfor er til hans 
fordel, at nævnet ikke tager hans påstand til følge på dette punkt. 
 
Rejsekort A/S har gennemført en omfattende analyse af logning af mere end 30 mio. transaktio-
ner. Analysen har vist, at alle transaktioner med rejsekortet, herunder forsøg på check-ind eller 
check-ud, er registreret i rejsekortssystemet. Der er imidlertid fundet 341 forekomster af såkaldte 
”duplicate transactions”, hvor den pågældende transaktion ved enten check-ind eller check-ud ikke 
blev gengivet på selve rejsekortet, men hvor transaktionen alene var registeret i Back Office.  
 
Ankenævnet finder på baggrund af denne omfattende analyse, at klageren ikke har løftet bevis-
byrden for, at hans check-ud blev gennemført korrekt uden dog at være registreret i Back Office. 
 
Ankenævnet har fra DSB ikke modtaget udskrift fra Back Office om den konkrete rejse, idet klage-
ren ikke har givet tilladelse dertil. DSB har oplyst, at der ikke er registreringer i Back Office om 
check-ud på Borup st., og ankenævnet lægger under de nævnte omstændigheder denne oplysning 
til grund for sin afgørelse.  
 
Ankenævnet har herefter ikke tilstrækkeligt grundlag for at konstatere, at klageren havde checket 
sit rejsekort korrekt ud på den pågældende rejse, hvor kontrollen foregik, idet check-ud hverken 
var noteret på rejsekortet eller fremgik af oplysningerne i Back Office.  
 
På baggrund af oplysningerne fra Rejsekort A/S om, at der altid vises en tekst suppleret med lyd-
signal ved korrekt check-in og check-ud, finder ankenævnet, at klageren ej heller har løftet bevis-
byrden for at have set teksten ”OK” på standerens display, når det ikke var registreret i Back Offi-
ce, at klageren var checket ud.  
 



   

Som følge af det anførte finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstæn-
digheder, at klageren skal have de 3 kr. tilbage, som udgør differencen mellem forudbetalingen på 
50 kr. for manglende check-ud og rejsens pris.  
 
DSB’s oplysninger om klagerens rejse den 10. april 2014 er ikke er en del sagen og har ikke indgå-
et i ankenævnets bedømmelse af sagen. 
 
Ankenævnet finder imidlertid anledning til at bemærke, at feltet på klageskemaet om passagerens 
rejsekorthistorik vedrører oplysninger om hvorfra, hvortil og hvornår, der er rejst, men ikke om der 
på en rejse er registeret manglende check-ind eller -ud, hvis der i øvrigt ikke gives andre specifik-
ke oplysninger om rejsen. Et trafikselskab er derfor ikke afskåret fra at give en sådan oplysning til 
ankenævnet i en klagesag, selv om klageren måtte have krydset ”nej” i omhandlede felt på klage-
skemaet. I det konkrete tilfælde har ankenævnet således ikke grundlag for at påtale, at DSB i for-
bindelse med klagesagens forberedelse i ankenævnet oplyste, at der på klagerens rejse den 10. 
april 2014 ikke var registreret check-ud, når der ikke blev afgivet andre oplysninger om denne rej-
se.  
 
Spørgsmålet om, hvorvidt DSB’s oplysning om manglende check-ud på rejsen den 10. april 2014 
indebærer en overtrædelse af datalovgivningen, således som klageren gør gældende, falder uden 
for ankenævnets kompetence, idet Datatilsynet er tilsynsmyndighed. Klageren må rette en even-
tuel klage dertil. 
 
Ankenævnet bemærker afslutningsvist, at der ikke er indikationer på, at klagerens rejsekort skulle 
være fejlbehæftet som følge af klagerens oplysning i sagen om, at hans mange succesfulde rejser 
før og efter marts 2014 er uomtalte.   
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
 
DSB er berettiget til at afvise klagerens krav om refusion på 3 kr.  
 
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 21. november 2014 
 



   

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


