
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2011-0001 
 
 
Klageren:  XX på vegne YY 
  8200 Århus N 
 
 
Indklagede: Midttrafik 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 for manglende stempling af klippekort.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen ( 2 stemmer)  
   
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 22. december 2010. 
 
Sagens omstændigheder er følgende: 
 
Klagerens søn kørte den 26. oktober 2010 med bus mod Århus. Ifølge klageren havde klippekortet 
kunnet stemples, selv om sønnen havde afrevet den nederste del af kortet, som var bukket.  
 
I bussen den 26. oktober 2010 ville klippemaskinen imidlertid ikke stemple kortet. Klagerens søn 
blev ved med at forsøge, mens bussen kørte til næste stoppested. Mens sønnen stadig stod ved 
maskinen, kom en kontrollør og bad om sønnens cpr-nummer.  
 
Sønnen svarede, at han forsøgte at klippe, og ifølge klageren blev sønnen prompte truet med 
politianmeldelse. Herefter udskrev kontrolløren en kontrolafgift på 600 kr.   
 
Kontrolafgiften er udskrevet kl. 21.47 i buslinje 6 ved stoppestedet ”Skovvejen”.  På den interne 
del af kontrolafgiften anførte kontrolløren følgende: ”Ødelagt 2 zoners klippekort. Krøllet og manglede 

halvdelen.” 

 

Klageren sendte Midttrafik en kopi af klippekortet og anmodede om annullering af kontrolafgiften, 
da klippekortet var blevet stemplet den følgende dag i en anden bus og da kontrolløren burde 
have ladet sønnen stemple sit kort. 
 
Midttrafik fastholdt kontrolafgiften med henvisning til, at der var straksbillettering i bybusser i 
Århus, hvilket betyder, at passageren uden unødigt ophold efter indstigning i bussen skal købe 
billet eller stemple.  



   

 
Hertil svarede klageren, at sønnen havde forsøgt at stemple fra det øjeblik, han steg ind i bussen 
men fortsat ikke var lykkedes med det, da bussen nåede næste stop, hvor kontrolløren steg på.   
 
Midttrafik fastholdt kontrolafgiften.  
 
Klagerens søns klippekortet så således ud:  
 

 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at sønnens kort var ikke mere beskadiget end, at han havde kunnet bruge det tre gange før den 
26. og igen den 27. - dagen efter kontrolafgiften,  
 
at bussen kun nåede at køre fra Tordenskjoldsgade ved Otte Ruds Gade til Østbanetorvet, og der 
var flere passagerer, der skulle stemple før sønnen. Derfor forsøgte han naturligvis stadig at 
stemple, da kontrolløren steg ind og det var en fejl, at kontrolløren udskrev en kontrolafgift, 
 
at klageren ikke har påstået, at den pågældende automat ikke fungerede. Kontrollørens 
kontrolkort er stemplet et kvarter senere end sønnen prøvede at stemple, samt 
 
at Midttrafiks påstand om, at det var for sent at sønnen forsøgte at stemple, og at han ikke 
billetterede ved indstigningen, ikke er korrekt. 
 
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort 
gældende,  
 
at kontrolløren stemplede sit prøvekort lige efter kontrollen, hvor maskinen virkede. Kortet viser kl. 
22:00, idet stempelautomaten stempler frem til det nærmeste hele kvarter, 
 



   

at halvdelen af klippekortet manglende, og at det var krøllet,   
 
at klippekort i henhold til Midttrafiks rejsebestemmelser ikke var stemplet straks ved påstigning på 
grund af klippekortets beskaffenhed, samt  
 
at det ikke er relevant, at klippekortet har været anvendt til andre rejser, da klippekortet i den 
konkrete situation ikke kunne anvendes. 
 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
 
Stoppestedsoversigt for rute 6:  
 

 

 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Det følger af lov om trafikselskaber § 29, stk. 1, at trafikselskabet kan fastsætte kontrolafgift og 
ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet eller kort). 
 
Midttrafiks rejseregler har følgende ordlyd for bybusser i Århus:  



   

 
”Billettering 

Du er selv ansvarlig for at være korrekt billetteret straks efter påstigning. 

 
Det betyder, at hvis du ikke er i besiddelse af: 

 
Gyldig billet og/eller gyldigt stemplet klippekort og/eller gyldigt periodekort  

 
så skal du, når du stiger på bussen - og før du sætter dig - uden unødig ophold købe billet i den opstillede 

billetautomat eller stemple dit klippekort i de opstillede klippekortautomater. 

 
Hvis du konstaterer, at køb af billet via billetautomat ikke er muligt eller maskinafstemplingen ikke er 

korrekt, skal det straks meddeles til chaufføren. 
 

Kunder, der ikke på forlangende af kontrollører viser gyldig billet eller kort, afkræves en kontrolafgift på 750 

kr. [efter 18. januar 2011] 
 

Klippekort: 
Ubenyttede, delvis benyttede eller beskadigede klippekort refunderes ikke, men kan bruges efter følgende 

regler: 
 

Beskadiget klippekort 

Klippekortet kan ombyttes til et tilsvarende klippekort med samme antal klip, som det beskadigede. 
 

Ombytning af klippekort til periodekort 
Ønskes klippekortet brugt som delvis betaling for et andet klippekort eller periodekort, skal de brugte klip 

først modregnes med dags dato kontantprisen pr. brugt klip i restværdien af klippekortet. 

 
Hvis et klippekort bliver fugtigt, krøllet eller på anden måde så beskadiget, at det ikke kan stemples i bussen 

eller på stationen, skal kunden købe en billet eller kort til den pågældende tur. 
 

Man får ikke pengene tilbage, hvis man fejlagtig klipper et klippekort flere gange end nødvendigt eller i 

tilfælde, hvor der klippes et klippekort, der er gyldig til flere zoner, end der rejses i. Bortkomne klippekort 
erstattes ikke. 

 
Den konkrete sag:  
 
Ankenævnet lægger til grund som oplyst af klageren, at sønnen havde revet halvdelen af 
klippekortet af, og at klippekortet var bukket.  
 
Ankenævnet lægger videre til grund, at kontrollørens prøvekort kunne stemple i maskinen lige 
efter kontrolafgiftens udstedelse – omkring kl. 22, idet maskinen stempler et kvarter frem.  
 
Ankenævnet finder herefter, at det var klagerens søns klippekorts tilstand og ikke maskinen, der 
var årsag til den manglende stempling. 
 
Klagerens søn må bære risikoen for manglende stempling ved at forsøge at anvende et så 
beskadiget klippekort som rejsehjemmel.  
 
Den omstændighed, at sønnen fortsatte med at forsøge at stemple kortet indtil det følgende 
stoppested, kan ikke føre til et andet resultat. Ankenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der 
ifølge Midttrafiks rejseregler skal stemples i umiddelbar forbindelse med indstigning.  
 



   

Ifølge stoppestedsoversigt og køreplan er der 4 minutter mellem Marienlund og Østbanetorvet, 
hvor imellem stoppestederne Otte Ruds gade og Skovvejen befinder sig. Klagerens søn har 
formentlig forsøgt at stemple kortet i omkring 1 minut.  
 
Ankenævnet bemærker i den forbindelse, at i henhold til Midttrafiks rejseregler, skal passageren 
købe en billet, når kortet er så beskadiget, at det ikke kan stemples.  
 
Ankenævnet bemærker endvidere, at beskadigede klippekort kan ombyttes med nye af Midttrafik, 
hvilket klagerens søn ikke har benyttet sig af. 
 
Der har herefter ikke foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for den 
pålagte kontrolafgift.  
 
Det forhold, at klageren den følgende dag kunne stemple kortet kan ikke føre til et andet resultat.  
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Midttrafik 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, 
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 13. april 2011. 
 
  
 

   
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 

 
 

 
 

 
 


