
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2010-0251 
 
 
Klageren:  XX på vegne YY 
  1902 Frederiksberg 
 
 
Indklagede: Movia  
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet samt 2 rykkergebyrer. 
  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 2. november 2009. 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 24. august 2010. 
 
Sagens omstændigheder: Klagerens kæreste rejse den 1. november 2009 med buslinje 84 N 
omkring kl. 04.30. Der er kl. 04.50 udskrevet en kontrolafgift til klagerens kæreste for at rejse 
uden billet. Kontrolløren har noteret på kontrolafgiften, at der ikke er forevist billet. Kontrolafgiften 
er underskrevet af klagerens kæreste. Kontrollen foregik i zone 01.  
 
Klageren har oplyst, at kæresten ved kontrollen først foreviste en billet fra den forrige dag, men 
lige efter fandt hun sin billet fra den pågældende dag og foreviste denne. Kontrolløren ville imid-
lertid ikke godkende billetten og nægtede at spørge chaufføren, om hun havde købt billetten ved 
påstigning.  
 
Den 2. november 2010 sendte klageren en billet udstedt i zone 02 kl. 28:30 til Movia og anmodede 
om annullering af kontrolafgiften med henvisning til, at den var blevet forevist ved kontrollen uden 
at blive godkendt af kontrolløren, og at denne ikke havde villet spørge chaufføren, om billetten var 
købt ved påstigning.  
 
Movia fastholdt kontrolafgiften i brev af 17. december 2009 og henviste til, at efterfølgende ind-
sendelse af upersonlige billetter ikke kunne tages i betragtning, samt at de havde foretaget en 



   

høring af den pågældende kontrollør, der oplyste, at passageren ikke havde sagt, at hun havde 
købt billet på bussen.  
 
Den 18. maj 2010 sendte Movia en betalingspåmindelse med et rykkergebyr på 100 kr.  
 
Den 26. maj 2010 rykkede klageren Movia for svar i sagen. Movia sendte herefter en kopi af svaret 
dateret den 17. december 2009 til klageren den 3. juni 2010. Da der tillige var sendt en rykker den 
2. juni 2010, slettede Movia begge rykkere den 4. juni 2010.  
 
Der blev herefter sendt rykkere henholdsvis den 5. og 20. juli 2010.  
 
Den 27. juli 2010 sendte klageren en mail til Movia hvori han søgte om henstand med kontrolafgif-
ten, idet han ville indbringe sagen for ankenævnet. I brev af 2. august 2010 fastholdt Movia kon-
trolafgiften og de 2 rykkergebyrer.  
 
Den 23. august 2010 sendte Movia endnu en rykker til klagerens kæreste. Denne rykker er efter-
følgende frafaldet.  
 
Den 24. august 2010 indbetalte klageren klagegebyret til Ankenævnet og indsendte et klageske-
ma. Den 25. august 2010 sendte ankenævnet sagen i høring i Movia.  
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften og de 2 rykkergebyrer annulleret og har til støtte herfor gjort 
gældende,  
 
at hans kæreste i først omgang foreviste en gammel billet, men hun fandt den gyldige billet i ta-
sken. Kontrolløren ville imidlertid ikke godkende denne og nægtede at spørge chaufføren om han 
kunne bekræfte købet,  
 
at kæresten underskrev kontrolafgiften og foreviste ID, fordi hun ikke ville have problemer med 
kontrollørerne,  
 
at hun bad om at få sin gyldige billet retur, hvilket hun fik, og som efterfølgende er indsendt til 
Movia, samt  
 
at passagerer er prisgivet, når en kontrollør ikke vil undersøge sagen ordentligt, eller tager fejl.  
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og de 2 rykkergebyrer og har til 
støtte herfor gjort gældende,  
 
at passageren selv er ansvarlig for at være i besiddelse af gyldig billet ved påstigning,  
 
at klagerens kæreste ikke foreviste billet ved kontrollen,  
 
at den indsendte billet er upersonlig og kan overdrages, hvorfor den ikke gælder,  
 
at der er foretaget en høring af kontrolløren, som har oplyst, at der ikke blev forevist billet. I givet 
fald ville han havde noteret billetserie på den udstedte kontrolafgift, samt 
 



   

at de to rykkere, som er sendt henholdsvis 5. og 20. juli 2010 fastholdes.    
 
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). 
 
Af Movias rejseregler (forretningsbetingelser) 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 kontrolleret, skal man betale en kontrolafgift på 600 kr.  
 
Bekendtgørelse om lov om renter ved forsinket betaling § 9 b, har følgende ordlyd:  
 
”For rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivel-

sen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 
3, for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne, såfremt dette er sket med 

rimelig grund (inkassogebyr). Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver 

rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse.” 
 
 
 
Den konkrete sag:  
 
Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at klagerens kæreste i kontrolsituationen foreviste den bil-
let, som er fremlagt i sagen, når det på kontrolafgiften er noteret, at der ikke blev forevist billet.  
 
Ankenævnet har i tidligere sager statueret, at efterfølgende forevisning at upersonlige billetter 
eller kort ikke kan inddrages i bedømmelsen af, om passageren i kontrolsituationen foreviste gyldig 
rejsehjemmel.  
 
Da klageren modtog kopi af Movias afgørelse af 17. december med brevet af 3. juni 2010 og fort-
sat ikke betalte kontrolafgiften, var Movia berettiget til at sende betalingspåmindelser med rykker-
gebyrer henholdsvis den 5. og den 20. juli 2010, jf. lov om renter ved forsinket betaling § 9 b.  
 
 
  

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Movia er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 600 kr. og 
de 2 rykkergebyrer på i alt 200 kr., i alt 800 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenæv-
nets 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 
 
 

 
 


