
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2010-0298 
 
 
Klageren:  XX 
  8000 Århus C. 
 
 
Indklagede:  Midttrafik 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for ikke at kunne forevise klippekort ved kon-

trollen. Fandt det efterfølgende. 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 27. september 2010. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. oktober 2010.  
 
Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 24. september 2010 med buslinje 8 i Århus fra stoppe-
stedet Hans Skourups Gade.  
 
Kl. 09.11 ved Viborgvej/Vestre Ringgade steg kontrollører på bussen, men ved kontrol af klagerens 
rejsehjemmel kunne hun ikke forevise sit stemplede klippekort, idet kortet ifølge klageren havde 
forputtet sig i en papirlap i hendes pung.  
 
Ifølge det oplyste fra Midttrafik blev klageren kl. 9.15 overrakt en kontrolafgift til underskrift, og kl. 
09.19 afsluttede kontrollørerne kontrollen.   
 
Klageren sendte efterfølgende dokumentation for køb af klippekortet på sit dankort samt kopi af 
klippekortet stemplet kl. 9.15 til Midttrafik og anførte bl.a. følgende: ”Jeg kunne ikke finde mit 
klippekort i det øjeblik kontrolløren kommer ind i bussen. Jeg ledte efter det et stykke tid, men 
kontrolløren pressede meget på for at få mit sygesikringsbevis, fordi han vel ikke troede på, at jeg 
havde klippet. Til sidst giver jeg op og giver ham mit sygesikringsbevis.” Midttrafik fastholdt kon-
trolafgiften.  
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 



   

 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at hun har fremlagt dokumentation for sit køb af klippekortet, som var stemplet inden hun steg på 
bussen,  
 
at hun ikke fik lang tid til at lede efter klippekortet, før kontrolløren bad om hendes sygesikrings-
bevis. Hun gav ham det fordi hun var bange for at komme for sent til sin rustur, og fordi hun var 
stresset over hele situationen,  
 
at hun fandt kortet lige efter, at hun var steget af bussen og ringede til Midttrafik, som imidlertid 
oplyste, at der ikke var noget at gøre, da klippekort ikke var personlige, samt  
 
at køreplanen for 8'eren viser, at det ikke er muligt at billetkontrollørerne er steget på bussen og 
har påbegyndt deres billetkontrol kl. 09.11, når det tager 8 min. før man kommer fra Stadion Al-
lé/Marselis Boulevard, som er det stoppested, der er tættes på Hans Schourups Gade, hvor klage-
ren steg på, til Viborgvej, hvor kontrollørerne steg på bussen, og hvor hun skulle af. Bussen over-
holdt køreplanen den pågældende dag. Det er formentligt ikke muligt at køre den strækning på 
kun 3 minutter, når man tager i betragtning, at der også er andre passagerer, der skal af og på 
bussen. Hun havde således ikke så lang tid til at finde klippekortet, som Midttrafik påstår. 
 
Køreplan: 

 



   

 

Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at klageren ikke i kontrolsituationen kunne forevise gyldig rejsehjemmel,  
 
at i henhold til kontrollørernes håndholdte computers log, steg de på bussen kl. 9.11, afleverede 
kontrolafgiften til klagerens underskrift kl. 9.15 og afsluttede billetkontrollen kl. 9.19 af klageren, 
samt 
 
at en kontantbillet eller klippekort ikke kan forevises efterfølgende, da de ikke er personlige rejse-
dokumenter. 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
Køreplan:  
 
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).  
 
Ifølge Midttrafiks rejseregler for bybusser i Århus er den rejsende selv ansvarlig for at være kor-
rekt billetteret straks efter påstigning med gyldig billet og/eller gyldigt stemplet klippekort og/eller 
gyldigt periodekort. Kunder, der ikke på forlangende af kontrollører viser gyldig billet eller kort, 
afkræves en kontrolafgift på 600 kr.  
 
Den konkrete sag:  
 
Det er uomtvistet, at klageren ikke foreviste sit klippekort i kontrolsituationen, hvilket  er et krav i 
Midttrafiks rejseregler (forretningsbetingelser). Kontrolafgiften er derfor pålagt med rette.  
 
Selv om der ikke er grundlag for at betvivle klagerens oplysninger om, at hun fandt klippekortet 
lige efter at være steget af bussen, har ankenævnet i en række tidligere afgørelser statueret, at 
efterfølgende forevisning af billetter eller klippekort ikke kan tages i betragtning ved bedømmelsen 
af, om der i kontrolsituationen kunne forevises gyldig rejsehjemmel.  
 
Således som sagen foreligger oplyst, herunder at klageren ledte efter sit kort ”et stykke tid”, har 
ankenævnet ikke grundlag for at konstatere, at der ikke blev indrømmet klageren tilstrækkelig tid 
til at lede efter klippekortet.  
 
 

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, 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.  
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


