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SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 24. august 2010.  
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 2. september 2010.  
 
Sagens omstændigheder: Den 23. august 2010 skulle klageren, hendes datter og svigersøn 
med buslinje 6 mod Århus Banegård, idet datteren og svigersønnen derfra skulle nå en lufthavns-
bus kl. 16.50 for at flyve til Barcelona.  
 
Bussen kørte imidlertid forbi stoppestedet, og der stod ”OPTAGET” på displayet, fordi den var helt 
fyldt af passagerer. 
 
Klageren, datteren og svigersønnen besluttede at løbe til et andet busstoppested for at køre med 
en anden buslinje mod Århus Banegård. Undervejs fik klageren stærke smerter i knæet. De ankom 
til banegården kl. 16.30.  
 
Hun anmodede den følgende dag Midttrafik om kompensation for hændelsen og anførte, at de 
ikke havde haft penge til en taxa, og at chaufføren burde have stoppet bussen og fortalt om mu-
ligheden for at benytte rejsetidsgarantien.   
 
Midttrafik svarede, at chaufføren havde handlet korrekt ved at skrive ”optaget” på bussen og at 
det ikke på forhånd kunne vides, hvornår en stor gruppe passagerer skulle med bussen. Midttrafik 
medgav, at chaufføren kunne have stoppet og oplyst om rejsetidsgarantien, selv om det ikke ville 



   

have gjort nogen forskel for dem, da de ikke kunne benytte rejsetidsgarantien, når der ikke var en 
taxaregning at godtgøre. Midttrafik sendte dem en gavecheck på 100 kr. kulancemæssigt. 
 
Klageren var ikke tilfreds dermed og anmodede om minimum 150 kr. i kompensation til sig og 150 
kr. til datteren og svigersønnen, i alt 300 kr. Midttrafik oplyste, at datteren og svigersønnen var 
velkomne til at rette henvendelse til Midttrafik, hvorefter de ville se på sagen.  
 
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kompensation på minimum 150 kr. for det passerede og har til støtte herfor 
gjort gældende,    
 
at bus nr. 6 kørte forbi dem uden at stoppe og for at nå lufthavnsbussen kl. 16.50, måtte de spæ-
ne alt, hvad de overhovedet kunne i silende regn til Oddervej gennem et stisystem, som klageren 
heldigvis kendte. De nåede lige akkurat bussen, men fordi de løb så hurtigt, fik klageren et smæld 
i venstre knæ, og har efterfølgende haft smerter og været til læge med knæet. Lægen siger, at 
hun naturligvis har fået en overbelastning og skal holde knæet i ro i mindst 14 dage,   
 
at det ikke kan være rigtigt, at man bare kan lade folk stå ved stoppestedet uden at buschaufføren 
holder ind og orienterer om situationen. Han skulle under alle omstændigheder holde ind for at 
tager passagerer op, men kører frækt forbi,  
 
at Midttrafik henviser til, at de skulle have taget en taxa, men de havde ikke penge, og der ville gå 
tid indtil, der kom en taxa.  Situationen kunne være endt med, at de skulle tage en taxa til luft-
havnen, som ville koste 661 kr., hvorfor Midttrafik slipper for billigt med ”ekstraordinært” at give 
klageren 100 kr. i kompensation,  
 
at datteren og svigersønnen ikke klaget over sagen, fordi de ikke har haft tid til det. Men klageren 
mener, at hun godt kan klage på deres vegne,  
 
at det ikke kan være efter forskrifterne at lade passagerer stå ved stoppestedet. De var 6-7 perso-
ner, som ikke kom med, og hvad skulle de andre passagerer nå? Selvfølgelig kan chaufføren ikke 
tage flere passagerer med fordi bussen er fuld, det siger sig selv - men hvor i forskrifterne står, at 
chaufføren ikke bør holde ind ved de busstoppesteder for at orientere passagerne om, hvordan de 
skal forholde sig. Det var det mindste, han kunne gøre. 
 
at det ikke er første gang, at klageren har kørt med bussen på rute 6, som ind i mellem kan være 
propfyldt allerede fra 2. busstoppested godt 7 km ind til byen, hvor man står op, trængt op i en 
eller anden krog og skal holde sig stående medens bussen kører, og det er faktisk anstrengende 
når man tilmed har dårlig ryg, og ikke mindst for ældre mennesker. Det kan undre om det er lov-
ligt at proppe busserne med passagerer.  
 
Indklagede: Fastholder at de ikke er forpligtet til at kompensere noget beløb og har til støtte 
herfor gjort gældende,  
 
at det er chaufførens ansvar, at der ikke flere personer i bussen, end der må være. Chaufføren 
skiltede bussen OPTAGET, som han skal efter forskrifterne. Han skal ikke standse og give informa-
tion af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå konflikter med kunderne. De forskrifter, der 
henvises til, er interne personalemæssige, som er besluttet af busselskabet. Ved alle stoppesteder 



   

henvises der i øvrigt til BUS INFO på tlf. 86 12 86 22. Her kan man få oplyst, hvad man som kunde 
kan gøre i situationer, hvor der sker svigt i den kollektive trafik,  
 
at klageren søger om økonomisk kompensation for den behandling hun og hendes familie var ud-
sat for, men de har ikke brugt Midttrafiks rejsegaranti, fordi de ingen penge havde til en taxa, og 
de ikke kendte nogen, som kunne køre dem. I stedet valgte de at gå/løbe til Oddervej – en stræk-
ning på 525 m – for at komme med en anden bus til Århus banegård. Dette lykkes, og de ankom-
mer med linje 10 til banegården kl. 16.30 – lufthavnsbussen afgik kl. 16.50. 
 
Hvis Midttrafik skal kunne give økonomisk kompensation i henhold til rejsegarantiens bestemmel-
ser, er det en forudsætning, at man har taget en taxa – eller evt. er kørt i bil til sit bestemmelses-
sted.  
 
Klageren har ifølge rejsegarantiens bestemmelser ikke krav på økonomisk kompensation. Familien 
har ikke haft ekstra udgifter i forbindelse med forbikørslen. 
 
Da der ikke er tvivl om, at familien havde en dårlig oplevelse, sendte Midttrafik helt ekstra ordi-
nært pr. kulance en gavecheck på 100 kr. til klageren. Til sammenligning koster et 2-zoners klip-
pekort 120 kr. 
 
Klageren ønsker kompensation til sin datter og svigersøn, og Midttrafik har meddelt, at datteren og 
svigersønnen selv skal rette henvendelse til Midttrafik om dette, hvilket ikke er sket. 
 
Vedrørende klagerens skadede knæ, kan Midttrafik ikke drages til ansvar for personskader, der 
opstår, mens kunden bevæger sig mellem to stoppesteder. 
 
Med hensyn til den generelle utilfredshed med linje 6, må klageren rette henvendelse til Trafik og 
Veje ved Århus Kommune. 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
 
Uddrag af Midttrafiks rejsegaranti:  

”Her gælder rejsegarantien 

Rejsegaranti er din sikkerhed for, at du når frem i tide. Rejsegarantien gælder inden for Midttrafiks område, 

når du rejser med Midttrafiks regionale ruter og bybusser samt med Lemvigbanen og Odderbanen. 
 

Rejsegarantien gælder, hvis bussen eller toget er skyld i, at du kommer mindst 20 minutter for sent til dit 

bestemmelsessted, og at du vælger at tage en taxa eller at køre i egen bil for at indhente forsinkelsen.  
 

Efterfølgende kan du søge om at få dine udgifter refunderet.  
 

Hvis du bliver forsinket, er det dig selv, som beslutter, om du vil tage en taxa eller køre i egen bil for at ind-

hente forsinkelsen. Overvej om du eventuelt kan bruge en anden busforbindelse, før du bestiller en taxa. 
Der gives ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller lignende. 

 

Her gælder rejsegarantien ikke 



   

Rejsegarantien gælder ikke ved force majeure, altså når forsinkelsen skyldes forhold, som Midttrafik ikke har 
indflydelse på. Det kan være ved arbejdsnedlæggelser, meget dårligt vejr (snestorm eller orkan) og trafik-

problemer på grund af vejarbejde og uheld. 

 
Rejsegarantien gælder heller ikke, hvis du bliver forsinket i forbindelse med skift fra busser fra andre trafik-

selskaber, tog, fly eller færger. 
 

Endelig gælder rejsegarantien ikke, hvis Midttrafik mindst 24 timer før rejsen har oplyst om ændringer i 
kørslen på midttrafik.dk eller via andre medier.  

 

Bemærk også, at Midttrafik kun garanterer busskifte, der fremgår af køreplanen. Ved alle andre busskift skal 
du planlægge din rejse, så du altid har mindst fem minutter til at skifte bus. 

Hvad giver rejsegarantien? 

Du kan få refunderet udgifter til taxa op til 400 kr. pr. person. Beløbet dækker måske ikke hele rejsen, men 
du kan tage en taxa til nærmeste knudepunkt, hvor du kan komme videre med en anden bus.  

 
Hvis du ikke kan få fat i en taxa, kan du køre i egen bil og dermed indhente forsinkelsen. Vi refunderer dine 

udgifter efter statens takster - dog højest 400 kr. og det er uanset hvor mange personer, der er i bilen.  

 
Vær opmærksom på, at det er føreren af bilen, der skal søge om kompensation. 

 
I stedet for kontanter kan du vælge at få en gavecheck. Gavechecken kan ombyttes til klippekort eller må-

nedskort på et af Midttrafiks salgssteder. Gavechecken kan ikke ombyttes til kontanter.” 

 

BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Der er ikke i lovgivningen bestemmelser om, at busselskaber er forpligtet til at indføre rejsetidsga-
rantiordning. Midttrafik har af egen drift indført sådanne bestemmelser med betingelserne for at 
udbetale godtgørelse.  
 
I klagerens sag er der tale om en såkaldt ”forbikørsel”, hvorefter klageren og hendes ledsagere 
besluttede at tage med en anden buslinje. De blev ikke forsinkede i ankomsten, og de havde ikke 
udgifter til alternativ transport. Forholdet er således ikke omfattet af rejsetidsgarantiordningen.  
 
Spørgsmålet er herefter, om Midttrafik på andet grundlag er forpligtet til at udbetale erstatning til 
klageren. 
 
Allerede fordi klageren ikke har godtgjort et økonomisk tab, er erstatningsbetingelserne ikke op-
fyldt. Ankenævnet har herved ikke taget stilling til, om en såkaldt forbikørsel i en anden sammen-
hæng ville kunne medføre et ansvarsgrundlag hos udbyderen af den kollektive transport.  
 
Ankenævnet bemærker, at Midttrafik pr. kulance har sendt en gavecheck på 100 kr. til klageren.  
 
For så vidt angår den del af klagen, der vedrører Midttrafiks krav om, at klagerens datter og svi-
gersøn selv skal rette henvendelse til Midttrafik i anledning af sagen, bemærker ankenævnet, at 



   

det følger af § 8 i forvaltningsloven, at den, der er part i en sag, på ethvert tidspunkt af sagens 
behandling kan lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten 
medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.  
 
Af kommentarerne til bestemmelsen fremgår, at den myndighed, der behandler sagen, afgør, om 
den, der optræder som partsrepræsentant, skal fremlægge en skriftlig fuldmagt eller på anden 
måde godtgøre, at den pågældende kan optræde som repræsentant for parten.  
 
Henset til principperne ovenfor finder ankenævnet, at Midttrafik er berettiget til at kræve, at klage-
rens datter og svigersøn under forudsætning af, at de er over 18 år selv retter henvendelse til sel-
skabet, hvis de ønsker kompensation.  
 

 
Ankenævnet træffer herefter følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
Midttrafik er ikke forpligtet til at udbetale yderligere beløb til klageren.  
 
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 
 
 

 
 


