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Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/DSB  
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Klagen vedrører: Manglende check-ud på rejsekort, som ønskes annulleret i rejsekorthi-

storikken.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Ingrid Dissing (2 stemmer) 
  Asta Ostrowski 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 22. marts 2014 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 6. juni 2014 
 
Sagens omstændigheder: Klagerens søn har rejsekort, men han checkede det ikke ud efter en 
togrejse på Kystbanen den 21. marts 2014.  
 
Den følgende dag skrev klageren til Rejsekort Kundecenter og forklarede, at sønnen på perronen 
var blevet antastet af to mænd, som spurgte om penge, hvilket havde gjort sønnen utryg, og han 
turde derfor ikke finde sin pung og rejsekort frem, men var løbet fra stationen uden at checke ud. 
Klageren anmodede om, at det manglende check-ud ikke blev registreret som et ”glemt check-ud”, 
idet der ikke var tale om en forglemmelse. 
 
Den 25. marts 2014 sendte Rejsekort følgende auto-mail til klageren, som er standard ved mang-
lende check-ud:  
” 
**** Denne e-mail er sendt automatisk og kan ikke besvares **** 
Kære [Klagerens søn] 

Advarsel - manglende check ud rejsekortnummer XXXXX. 
Vi har konstateret, at der ikke er foretaget korrekt check ud på følgende rejse, der er påbegyndt: 

21-03-2014 15:30 Check ind: Lysagertorp 
Det betyder, at rejsen har kostet den forudbetaling, der blev trukket ved check ind, da korrekt pris ikke kan 

beregnes. 



   

Hvis der gentagende gange foretages rejser uden et check ud, kan dit rejsekort blive spærret, jf. kortbe-
stemmelser, afsnit 4.2.2. 

Husk at checke ud! 

Husk altid at checke ud når du rejser med rejsekort, så du betaler den rigtige pris for din rejse. Skifter du 
transportmiddel undervejs på din rejse, skal du altid checke ind ved hvert skift.” 

 
Rejsekort Kundecenter svarede den 11. maj 2014 på klagerens henvendelse, at man ikke kunne 
annullere det manglende check-ud, og at baggrunden for, at de ved en tidligere lejlighed havde 
tilbagebetalt differencen mellem rejsens pris og forudbetalingen på 50 kr. ved manglende check-
ud (den 20. oktober 2013), skyldtes, at dette havde været første gang, at  ikke havde checket ud.  
 
Til dette svarede klageren den 16. maj 2014, at han gerne ville betale de 50 kr., som forudbetalin-
gen udgjorde, og at anmodningen handlede om, at det manglende check-ud ikke ville blive takse-
ret som ”glemt check-ud”, der kunne bevirke, at sønnen ikke kunne få fornyet sit rejsekort, når 
han kun var 16 år og var blevet utryg på den ubemandede station.  
 
Den 27. maj 2014 fastholdt Rejsekort Kundecenteret afgørelsen og oplyste, at det var en ekstra 
service, man havde valgt at yde over for klagerens søn, da han første gang havde stået i en lig-
nende situation og ikke havde fået checket sit rejsekort ud. Rejsekort Kundecenter bekræftede, at 
Rejsekort A/S forbeholdt sig retten til at lukke et rejsekort, hvis der 3 gange inden for et år ikke 
var foretaget korrekt check-ud, og at det ikke ville være muligt at bestille et nyt rejsekort inden for 
12 måneder.  
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Anmoder om at det manglende check-ud den 21. marts 2014 ikke tæller med som 
"udeladt/glemt" check ud, og at hans søn ikke fratages muligheden for brug af rejsekortet, blot 
fordi han blev bange pga. truende personer og ikke fik checket ud. Til støtte herfor har klageren 
gjort gældende,  
 
at "Rejsekort" nægter at udelade at hændelsen tæller med som "udeladt/glemt" check ud. Sønnen 
er 16 år og blev bange for 2 mænd på stationen, som bad om penge til at komme hjem. Sønnen 
blev meget utryg ved situationen og turde ikke finde sin pung og rejsekort frem, men løb derimod 
bort fra stationen, uden at få checket ud.  
 
Det er ok, at Rejsekort tog 50 kr. ekstra for forseelsen, men det er aldeles uacceptabelt, at en 
teenager skal straffes med taksering af "udeladt/glemt" check ud, som på sigt kan bevirke, at han 
ikke længere kan anvende rejsekort.  
 
Det forekommer som en besynderlig, bureaukratisk og borgerfjendsk konstruktion, at han skulle 
kunne nægtes adgang til anvendelse af rejsekort, blot fordi han blev bange på en ubemandet sta-
tion en aften. 
 
Derfor ønsker klageren, at den nævnte episode ikke skal tælle med i de "3 gange", som kan bevir-
ke udelukkelse fra brug af rejsekort. Det er en straffe-konstruktion, som er ude af trit med et mo-
derne samfund, hvor fleksibilitet og transportmulighed har høj prioriteret og er en nødvendighed, 
også for teenagere. 
 
Klageren er ikke i tvivl om Rejsekorts vedtægter, men han vil ikke acceptere, at sønnen på 16 år, 
risikerer at blive udelukket for brug rejsekort pga. manglende check ud, blot fordi der kan opstå 



   

situationer, hvor unge mennesker kan blive bange pga. truende personer på ubemandede statio-
ner.  
 
Sønnen går på efterskole i 2 år fra den 10. aug. 2014. Her er det et krav, at eleverne har rejse-
kort, jf. brev fra studievejlederen. Efterskolen nævner desuden i andet brev til forældrene, at der 
på nogle strækninger til skolen ikke længere kan købes klippekort (Vestsjællands Trafikselskab). 
 

DSB forekommer at være en utidssvarende tung organisation, som anvender gammeldags restrik-
tionsmuligheder, uden tanke for konsekvenser og muligheder for unge mennesker og deres ud-
dannelsesbehov. 
 

Hvis ikke Ankenævnet for Bus, Tog og Metro tager hensyn til sønnens uddannelse og transportmu-
lighed, ønsker han at få oplyst hvem, der klages til over denne afgørelse. Han agter at føre den 
sag helt igennem alle ankeinstanser, evt. til de politiske ansvarlige samt presse. 
 

Udsnit af brevet fra Efterskolens studievejleder:  

 

 
 
Indklagede: Fastholder registreringen af det manglende check-ud og har til støtte herfor gjort 
gældende,  
 
at det kan konstateres, at klagerens søn tre gange ikke har foretaget check ud efter endt rejse. 
Der er ikke foretaget check ud hhv. den 16. august 2013, 20. oktober 2013 og 21. marts 2014. 
I forbindelse med det seneste manglende check ud er der den 25. marts 2014 sendt en mail til 
kunden om, at sønnen skal være opmærksom på, at gentagne manglende check ud kan medføre, 
at sønnen risikerer at få sit rejsekort spærret. 
 
Rejseregler ved manglende check ud 

Af hensyn til sikring af billetindtægter kan et rejsekort blive spærret for brug i et år, såfremt der 
forekommer gentagne manglende check ud efter endt rejse. 
 
Rejseregler for brug af Rejsekort er beskrevet på Rejsekortets hjemmeside, hvoraf det bl.a. frem-
går: 
 
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 anden 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 rejsekort, jf. ‘Rejsekort kortbestemmelser’ på 

rejsekort.dk. 

 

4.2 Rejsekort A/S’ spærring af rejsekort 

Når Rejsekort A/S spærrer et rejsekort, vil kortindehaver hurtigst muligt modtage skriftlig meddelelse om årsagen hertil. 

Rejsekort A/S er berettiget til uden varsel, at spærre et rejsekort, hvis: 

 der foreligger særlige omstændigheder, herunder begrundet mistanke 

om misbrug, 

 der er rejst for mere end 18.000 kr. på et rejsekort anonymt i løbet af et kalenderår, 

eller der er rejst for mere end 18.000 kr. på et rejsekort personligt eller flex i løbet af et kalenderår, og kortindehaveren efter at være blevet op-

fordret hertil pr. brev eller e-mail ikke har opfyldt legitimations-kravene efter hvidvasklovgivningen eller 

 indehaveren af et rejsekort personligt eller rejsekort flex har opsagt kundeforholdet, 

har anmodet om lukning af rejsekortet, har opsagt aftalen om det pågældende rejsekort, jf. afsnit 4.3, eller har tilbagekaldt sit samtykke til 

Rejsekort A/S’ og de tilsluttede trafikvirksomheders behandling af persondata. 

Rejsekort A/S er berettiget til at spærre et rejsekort efter at have varslet det pr. brev eller e-mail i følgende tilfælde: 

 Kortets saldo er negativ jf. afsnit 4.2.1. eller 

 Ved gentagne tilfælde af undladt check ud, jf. afsnit 4.2.2. 

 

4.2.2 Undladt check ud 

Hvis der tre gange inden for 12 måneder undlades at checke ud ved afslutningen af en rejse, er Rejsekort A/S berettiget til at spærre et rejsekort 

personligt eller et rejsekort flex efter pr. brev eller e-mail at have sendt to advarsler til kortindehaveren. Samtidig hermed kan kortindehaver optages 

i Rejsekorts kunderegister, jf. afsnit 6.2.1. 

For rejsekort anonymt gælder særligt, at dette kan spærres straks, hvis check ud er undladt efter endt rejse mindst to gange indenfor en 12 måne-

ders periode. 

 

6.2.1 Rejser, der ikke afsluttes ved at checke ud 

Hvis der ved afslutningen af rejser med et rejsekort personligt eller et rejsekort flex er undladt at checke ud tre gange indenfor 12 måneder, kan 

Rejsekort A/S efter to skriftlige advarsler registrere kortindehaveren i kunderegisteret. 

Rejsekort A/S sletter oplysningen i registeret senest et år efter registreringen. 

 

I henhold til ovenstående rejseregler for brug af Rejsekort er der, efter at sønnen for tredje gang 
ikke foretager check ud ved endt rejse, sendt en mail til sønnen den 25. marts 2014, hvori der er 
gjort opmærksom på, at der er konstateret et manglende check ud samt orienteret om konsekven-
serne ved gentagne manglende check ud. Ved manglende check ud bliver der ikke taget stilling til 
årsagen hertil. 
 
På denne baggrund kan det konkluderes, at håndtering af klagerens søns manglende check ud er 
sket i overensstemmelse med gældende rejseregler for brug af r ejsekort. 
 
DSB fastholder derfor, at der ikke er grundlag for at annullere registrering af det manglende check 
ud for rejsen den 21. marts 2014. 
 

SEKRETAIRATETS BEMÆRKNINGER: 
 
Sekretariatet har anmodet DSB om at oplyse, hvilke muligheder man har for at generhverve rejse-
kort personligt efter en spærring, og om det indgår i vurderingen, at det efter det manglende 
check ud er oplyst fra passagerens side, hvad det manglende check ud skyldtes. 
 

DSB har hertil oplyst:  
 
”Når der ikke er foretaget check ud efter endt rejse, vil dette fremgå af kundens rejsehistorik. Det er ikke 
muligt at få annulleret et manglende check ud fra rejsehistorikken. 



   

 
Ved gentagne manglende check ud kan Rejsekort i henhold til gældende rejseregler og kortbestemmelser 
spærre et Rejsekort. Der vil kun ske spærring af et rejsekort, såfremt der inden for et år forekommer mere 
end tre manglende check ud. 
 
Såfremt et Rejsekort spærres for brug grundet gentagen manglende check ud efter endt rejse, har kunden i 
særlige tilfælde mulighed for at generhverve sig et nyt Rejsekort. 
 
For at generhverve et nyt Rejsekort skal følgende være opfyldt: 
 

Kunden skal i umiddelbar tilknytning til det manglende check ud på eget initiativ have taget 
kontakt til Rejsekort Kundecenter 

 
Der skal ske betaling for de uafsluttede rejser.” 

 
 
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 kortlæsere, der  
er mærket ‘Check ud’. Check ud-kortlæserne findes på perroner, i rejsekortautomater og ved udgangene 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 saldoen 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. Bemærk, 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 displayet  
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. Er de andre kortlæsere og rejsekortautomater på stedet også ude af drift, skal du henvende dig til 
personalet (togpersonale, buschauffør, stationspersonale etc.), hvis det er muligt, eller kontakte Rejsekort Kundecenter4.  

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 anden 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. 

 
Fra dagældende Rejsekort Kortbestemmelser:  
 
4.2 Rejsekort A/S’ spærring af rejsekort 

Når Rejsekort A/S spærrer et rejsekort, vil kortindehaver hurtigst muligt modtage skriftlig meddelelse om årsagen hertil. 
Rejsekort A/S er berettiget til uden varsel, at spærre et rejsekort, hvis: 
• der foreligger særlige omstændigheder, herunder begrundet mistanke om misbrug, 
• der er rejst for mere end 18.000 kr. på et rejsekort anonymt i løbet af et kalenderår, eller der er rejst for mere end 
18.000 kr. på et 
rejsekort personligt eller flex i løbet af et kalenderår, og kortindehaveren efter at være blevet opfordret hertil pr. brev eller 
e-mail 
ikke har opfyldt legitimationskravene efter hvidvasklovgivningen. Eller 
• indehaveren af et rejsekort personligt eller rejsekort flex har anmodet om lukning af rejsekort, eller aftalen om det på-
gældende 
rejsekort er opsagt, eller kundeforholdet er opsagt, jf. afsnit 4.3, eller hvis kunden tilbagekalder afgivet samtykke vedrø-
rende 
Rejsekort A/S og de tilsluttede trafikselskabers behandling af data. 
 
Rejsekort A/S er berettiget til at spærre et rejsekort efter at have varslet det pr. brev eller e-mail, hvis: 
• Kortets saldo er negativ jf. afsnit 4.2.1. eller 
• Kortindehaveren gentagne gange undlader at checke ud, jf. afsnit 4.2.2. 
 
4.2.2 Undladt check ud 

Hvis der tre gange inden for 12 måneder undlades at checke ud ved afslutningen af en rejse, er Rejsekort A/S berettiget 
til at spærre et rejsekort personligt eller et rejsekort flex efter pr. brev eller e-mail at have sendt to advarsler til kortinde-
haveren. Samtidig hermed kan kortindehaver optages i advarselsregisteret, jf. afsnit 6.2.1, med den konsekvens, at 
kortindehaver i den periode, vedkommende er optaget i registeret, hverken kan anskaffe et nyt rejsekort personligt eller 
rejsekort flex. For rejsekort anonymt gælder særligt, at dette kan spærres straks, hvis check ud er undladt mindst to 
gange indenfor en 12 måneders periode. 
 
Den konkrete sag:  
 
Det fremgår af Rejsekort Kortbestemmelser 4.2.2, at hvis der tre gange inden for 12 måneder 
undlades at checke ud ved afslutningen af en rejse, er Rejsekort A/S berettiget til at spærre et 
rejsekort personligt efter pr. brev eller e-mail at have sendt to advarsler til kortindehaveren. 
 
Baggrunden for de manglende check-ud skal således efter reglerne ikke indgå i bedømmelsen af, 
om et rejsekortet skal spærres efter 3 manglende check-ud.  
 

DSB har oplyst, at det ikke er muligt at få annulleret et manglende check ud fra rejsekorthistorik-
ken, selv om rejsekortindehaveren efter en konkret bedømmelse i Rejsekort Kundecenter får tilba-
gebetalt differencen mellem rejsens pris og forudbetalingen, således som det skete for klagerens 
søn den 22. oktober 2013 efter et manglende check ud den 20. oktober 2013. 
 

Det er imidlertid ankenævnets opfattelse, at i de tilfælde, hvor det af den ene eller anden årsag er 
besluttet at tilbageføre forudbetalingen minus rejsens pris til kortindehaveren, er det ikke beretti-
get, at lade det manglende check-ud indgå i den efterfølgende sammentælling, når det skal vurde-
res, om der er grundlag for spærring af rejsekortet. 
 
Det manglende check-ud den 20. oktober 2013, som beløbsmæssigt er annulleret, må derfor ikke 
indgå i sammentællingen af manglende check-ud. 
 
 



   

DSB har oplyst, at når det vurderes, om man kan genanskaffe et rejsekort på samme vilkår, som 
det kort, der er blevet spærret, skal kunden i umiddelbar tilknytning til det manglende check ud på 
eget initiativ have taget kontakt til Rejsekort Kundecenter, og der skal ske betaling for de uafslut-
tede rejser. 
 
På den baggrund finder ankenævnet, at hvis klagerens søns rejsekort bliver spærret på grund af 
manglende check-ud, hvor det manglende check-ud den 21. marts 2014 indgår, og hvis det skal 
afgøres, om et nyt rejsekort kan generhverves på samme vilkår, skal det tages i betragtning, at 
klageren henvendte sig dagen efter det manglende check-ud den 22. marts 2014 og angav grun-
den hertil. Ankenævnet har ikke grundlag for at statuere, at det manglende check-ud den 21. 
marts 2014 ikke må indgå i den samlede sammentælling. 
 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets ved-
tægter § 26, stk. 4, modsætningsvist.  
 
Denne sag kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, men hver af parterne kan an-
lægge 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 
 
 

 
 


