
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2010-0284 
 
 
Klageren:  XX 
  2500 Valby 
 
 
Indklagede: Movia 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for udløbet tillægsbillet.   
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 28. januar 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 22. september 2010.  
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 28.januar 2010 med bus nr. 1A mod Hvidovre 
Hospital og købte kl. 09.32 en tillægsbillet til sit periodekort. Tillægsbilletten var tidsstemplet kl. 
09.45 og havde gyldighed i 1 time. Klageren tog bussen retur, og ifølge de elektroniske logs om 
kontrollørernes færden, steg de på linje 1A kl. 10:56:02 ved stoppestedet Arnold Nielsens Boule-
vard. Der er kl. 10:58:38 indtastet en kontrolafgift til klageren, fordi tillægsbilletten var udløbet.  
 
Der blev noteret følgende på den elektroniske del af kontrolafgiften: 
 
 ”Siger hun er stået på bussen ved Hvidovre Hospital inden 10:45 tillægsbillet er købt 9:45 iflg. chaufføren er 
bussens afgangstid derfra 10:55. Bussen starter ved hospitalet”. 

 
Ifølge bussens GPS ankom den til Hvidovre Hospital kl. 10:53:46 og afgik derfra kl. 10:55:17. Kl. 
10:58:06 afgik den fra Rosenhøj stoppested.  
 
Ifølge fremlagt GPS-oversigt for linje 1A, afgik der også en bus kl. 10:45:26 fra Hvidovre Hospital. 
Ifølge klageren var det denne bus, hun var med. 
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 



   

 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at da hun kom ud af Hvidovre Hospital så hun bus 1A holde ved busstopstedet. Klokken var 10:42 
og klagerne havde undersøgt, at bussen ifølge Rejseplanen.dk skulle køre kl. 10:44. Hendes billet 
var derfor stadig gyldig,  
 
at chaufføren ikke kører til tiden, burde ikke være hendes skyld. Hun har altid tjek på sine billetter 
og om de er gyldige, da hun er studerende og ikke vil risikere bøder,  
 
at ca. to stop efter Hvidovre Hospital kom der to kontrollører. De var ikke til at snakke med. Dette 
blev hun selvfølgelig rigtig ked af, da hun aldrig har fået kontrolafgifter og ikke syntes dette var 
fair,  
 
at kontrollørerne sagde, at der skulle køre en bus kl. 10:55, men dette fremgik ikke af Rejsepla-
nen.dk, og stoppestedet var endda startstoppestedet, 
 
at i de vedlagte filer fra Movia fremgår det, at der skal køre en bus 10.44. Hun tog ikke bussen kl. 
10:45, som Movia gør gældende. Hun var der kl. 10:42, og bussen skulle køre 10:44.  
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at ifølge Movias rejseregler skal kunden have gyldig kort/billet til hele rejsen fra rejsens begyndel-
se. Kunden skal selv sikre sig, at kort/billet er stemplet korrekt og gælder til hele rejsen. I 
henhold til rejsereglerne er det kundens ansvar at sikre sig, at billetten er gyldig til kørsel med 
bus. 
 
Ved kontrollen kl. 10:58 i zone 33 foreviste klageren et periodekort til zonerne 2, 32 og 43 
samt en tillægsbillet fra zone 2 stemplet kl. 9:45 gyldig i 1 time. 
Ifølge oplysninger på kontrolafgiften (i kontrolafgiftdatabasen) er kontrollørerne steget på 
bussen kl. 10:56 ved Arnold Nielsens Boulevard. Bussen er kørt rettidigt fra endestationen Hvidov-
re Hospital kl. 10.55, hvilket bliver bekræftet på bussen af chaufføren. Ifølge rejsereglerne skal 
billetten være gyldig, når bussen ifølge køreplanen skal køre fra stoppestedet.  
 
Movia har undersøgt afgangstiden for linje 1A med internt nr. 2711 via GPS-data, som lagres i da-
taradiosystemet. Det kan konstateres, at bussen er kørt fra endestationen kl. 10:55. Klageren blev 
kontrolleret kl.10:58 ifølge den elektroniske afgift, hvilket var da bussen var nået til stoppestedet 
Rosenhøj i følge GPS-data. 
 
BILAG TIL SAGEN:  

 
Kopi af kontrolafgiften og udskrift fra elektroniske dataregistreringer. 
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). 
 
Af Movias rejseregler fremgår det, at passageren ved rejsens begyndelse skal være i besiddelse af 
gyldig billet eller kort, der gælder til hele rejsen og selv skal sikre, at stemplingen (zonenummer, 
dato, klokkeslæt m.v.) er korrekt. Hvis man ikke har gyldig billet eller kort, når man bliver kontrol-
leret, skal man betale en kontrolafgift på 600 kr.  
 
Den konkrete sag:  
 
Af de elektroniske logs, som er fremlagt i sagen, fremgår, at der den pågældende dag afgik en bus 
linje 1A kl. 10:45 og kl. 10:55 fra Hvidovre Hospital. På sidstnævnte bus blev foretaget kontrol af 
passagernes rejsehjemmel ved kontrollører, der er steget på bussen kl. 10:56:02. Klageren er på-
lagt en kontrolafgift kl. 10:58:38. 
 
Det kan derfor ikke lægges til grund, som anført af klageren, at hun steg på bussen kl. 10:42. An-
kenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at den pågældende bus, som klageren blev kontrolle-
ret i, efter de foreliggende oplysninger ankom til stoppestedet ved Hvidovre Hospital kl. 10:53:46 
og afgik kl. 10:55:17. 
 
På linje 1As køreplan (før 12.12.2010) på Movias hjemmeside er der ikke fastsat noget specifikt 
tidspunkt for afgangen i det pågældende tidsrum, men alene anført, at der er et interval i afgan-
gene på 5-6 minutter. 
 
Da klagerens tillægsbillet var gyldig ved sidste påstigning senest kl. 10:45, og da hun efter det 
ovenfor anførte steg på bussen efter dette tidspunkt, var billetten ikke gyldig til den planlagte rej-
se. Kontrolafgiften er derfor pålagt med rette.  
 
Den omstændighed, at klageren i www.Rejseplanen.dk har læst, at der skulle afgå en bus kl. 
10:44 kan ikke føre til et andet resultat. Denne bus er i øvrigt ifølge de elektroniske oplysninger 
afgået kl. 10:45:26.  
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Movia er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 600 kr. Be-
løbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters § 15. 
 
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 31. januar 2011.  

http://www.rejseplanen.dk/


   

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 


