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Journalnummer:  2010-0305 
 
 
Klageren:   XX 
  2950 Vedbæk 
 
 
Indklagede: DSBFirst 
 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 700 kr. for manglende klip. Kort kunne ikke stemples. 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Claus Jørgensen  
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Ved brev af 8. september 2010 modtaget den 16. sep-
tember 2010.  
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 11. oktober 2010.  
 
Sagens omstændigheder: Den 31. august 2010 skulle klageren med Kystbanen fra Vedbæk til 
Hellerup med sin cykel. Ifølge klageren ankom han et par minutter før toget og forsøgte forgæves 
at stemple sine to klippekort i den ene klippemaskine. Da toget ankom til perronen, besluttede han 
sig for at stige på toget, hvor han kunne se en kontrollør, i stedet for at forsøge at nå ned til den 
anden klippemaskine.  
 
Ifølge klageren rakte han sine to klippekort til kontrolløren og fortalte, at han ikke havde stemplet 
dem men ville hoppe af på Skodborg station og stemple. Først da toget var afgået fra perronen, 
fortalte kontrolløren ham, at han ville få en kontrolafgift, fordi han skulle have haft en gyldig billet, 
da han steg på toget.  
 
Kontrolløren udskrev en kontrolafgift kl. 09.05 på 700 kr. for manglende billet til klageren og den-
nes cykel. Klageren ville ikke underskrive kontrolafgiften og steg ud på Skodsborg station og stem-
plede de to klippekort.    
 
På den interne del af kontrolafgiften er anført følgende:  
 



   

”Pass klippede ikke sit kort til cykel eller sig selv. Ville ikke udfylde A 38. ”Han klippede på Skodsborg fordi at 

så kunne han klage og vinde den i retten hvis den kom så langt” som han sagde.”  

 

Ved brev dateret den 8. september men stemplet modtaget den 16. september 2010, gjorde kla-
geren indsigelser mod kontrolafgiften til DSB Kundecenter og redegjorde for sagsforløbet.  
 
Den 5. oktober 2010 fastholdt DSB Kundecenter kontrolafgiften med henvisning til selvbetjenings-
princippet og til at man skulle komme i så god tid, at man kunne nå at stemple sit kort eller købe 
billet eller man måtte vente til næste tog.  
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,  
 
at det ikke kan være meningen at kunder, hvis én klippeautomat er i stykker, skal styrte rundt til 
samtlige andre, på en regionalstation, hvor der er meget langt mellem klippeautomaterne, for at 
finde én som er i orden,  
 
at han ved en tidligere lejlighed, hvor han fik en kontrolafgift blev gjort opmærksom på af Train-
manageren, at han SKULLE henvende sig til Train-manageren ved indstigning, hvis der var pro-
blemer med automaterne,  
 
at han havde overholdt sin pligt, da han steg på toget; nemlig henvendte sig til Train manageren 
ved indstigning i toget og gjorde TYDELIGT opmærksom på, at han ikke kunne få/havde fået 
stemplet sin billet, men kan/vil stige ud på næste station, Skodsborg, og stemple sin billet,  
 
at problemet opstod, da Train manageren valgte at ignorere ham indtil 10 sekunder efter togaf-
gang og uden kommentarer begyndte at udskrive en kontrolafgift - og uden at ville høre på nogen 
som helst form for forklaring,  
 
at det ham bekendt ikke er muligt at ”snyde sig til en rejse” med regionaltoget, da der altid er bil-
letkontrol på regionaltogene og regionalstrækningerne, hvilket alle rejsende på disse strækninger 
er bekendt med,  
 
at Train manageren ikke var serviceminded, samt   
 
at i følge Straffeloven kan man ikke straffes for en forbrydelse, man aldrig har haft forsæt til at 
begå.  
 
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gæl-
dende,  
 
at når man rejser på Kystbanen, skal man have gyldig billet eller kort, inden man stiger på toget. 
Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort, når man bliver billetteret på toget, får man ud-
stedt en kontrolafgift. 
 
I sjældne tilfælde hvis det viser sig at have været nærmest umuligt at sikre sig gyldig billet eller 
kort – for eksempel hvis alle automater på en ubetjent station har været ude af drift – kan de ef-
tergive kontrolafgiften. 
 



   

I det beskrevne tilfælde er der derimod tale om, at klageren steg på toget uden gyldig billet eller 
kort, fordi en enkelt automat ikke virkede. Her er det ikke nok, at klageren gør Train manager op-
mærksom på, at han vil stå af og stemple ved næste station; dels fordi klageren er steget på toget 
uden at have overholdt sin pligt til – så vidt muligt – at sikre sig billet, dels fordi det er svært at 
fastslå, om der er lavet en reel aftale med Train manager i den pågældende situat ion. 
 
Det beklages, at klageren har opfattet Train manager som ikke serviceminded. Train managers 
udviser god kundeservice - også når de udsteder kontrolafgifter, men det kan desværre ikke und-
gås fuldstændig, at der opstår misforståelser mellem kunden og Train manager en gang i mellem. 
 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
 
DSBFirst har på sekretariatets forespørgsel oplyst, at der er to klippemaskiner på hver af de to 
perroner på Vedbæk station og en i fodgængertunnelen, samt at der ikke gemmes logfiler fra fejl-
registreringer i mere end 2 måneder, hvorfor der ikke er udskrift fra den pågældende dato.  
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af kontrolafgiften. 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget: 
 
I henhold til § 4, stk. 3, i bekendtgørelse om kontrolafgifter af 22. september 2006 udstedt i med-
før af bekendtgørelse af lov om jernbaner § 23, fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser 
om kontrolafgift i forretningsbetingelserne. 
 
I DSBFirsts forretningsbetingelser er anført følgende:  
 
”§ 4.1. Kontrol af billetter og kort  
Du skal have gyldig billet eller kort, ved rejsens begyndelse. Ved gyldig billet eller kort forstås en dateret 
billet, et valideret klippekort, sms billet eller et periodekort.  
DSBFirst kontrollerer dagligt at alle stempelmaskiner til billetter og kort fungerer korrekt, og  
ved rejse med klippekort skal du selv kontrollere at afstempling (zonenummer, dato, klokkeslæt) på klippe-
kortet er korrekt.  
Du skal opbevare billet eller kort under hele rejsen og uopfordret fremvise billet eller kort til vores person a-
le. DSBFirst accepterer kun billet eller kort, der vises i umiddelbar tilknytning til personalets anmodning 
herom.  
Hvis du ikke viser gyldig billet eller kort, skal du legitimere dig samt opgive dit fulde navn, adresse og fød-
selsdato, på forlangende af DSBFirsts personale.  
Betales der ikke straks for billet udleveres en opkrævning på beløbet, og du skal kvittere for modtagelsen 
med navn, adresse, fødselsdato og underskrift.  
Billetter og kort inddrages ved misbrug.  



   

4.2 Kontrolafgifter i DSBFirst  
Hvis du træffes uden gyldig billet eller kort, skal du betale en kontrolafgift på dkk600/sek700. I Danmark er 
kontrolafgiften samtidig billet til den station du rejser til. Kontrolafgiften gælder kun som billet i regionaltog 
på Kystbanen og i Øresundstoget.  
Børn under 16 år, der ikke viser gyldig billet eller kort, skal betale en kontrolafgift på dkk300/ sek350. De n-
ne afgift gælder også for hunde.  
For cykler, betales der dkk100/sek120.  
Betales der ikke straks for kontrolafgift, udleveres en opkrævning på beløbet, og du skal kvittere for modta-
gelsen med navn, adresse, fødselsdato og underskrift samt legitimere dig som beskrevet ovenfor. Nægter 
du at modtage opkrævningen, kan du blive sat af toget. Du har ikke krav på tilbagebetaling af eventuel alle-
rede foretaget betaling.  
Passagerer der har glemt deres periodekort kan få nedskrevet deres kontrolafgift til et ekspeditionsgebyr 
på dkk100/sek120. Kontrolafgiften nedskrives på betingelse af at periodekortet er købt i Danmark og er 
gyldig på det tidspunkt hvor kontrolafgiften er udskrevet. Gyldigt periodekort fremvises i dansk billetsalg 
senest 14 dage efter det tidspunkt, kontrolafgiften er udskrevet.  
I særlige tilfælde kan DSBFirst eftergive kontrolafgiften. Dette vil ske, hvis der kan rejses berettiget tvivl om 
hvorvidt passageren har haft mulighed for at løse gyldig billet. Som eksempel herpå kan nævnes, at det ikke 
har været muligt at løse billet på den station hvor rejsen er startet. ” 

 
 
Den konkrete sag:  
 
Ankenævnet lægger til grund, at klageren alene forsøgte at stemple klippekortene i én automat på 
perronen, inden han besluttede sig for at stige på toget, og at han på det tidspunkt vidste, at han 
ikke havde gyldig rejsehjemmel, da hans klippekort ikke var stemplede.  
 
Ankenævnet lægger videre til grund, som oplyst fra DSBFirst, at der på Vedbæk station ved spor 1 
og 2 er to klippemaskiner på hvert spor.   
 
Det er ankenævnets opfattelse, at indklagede har ansvaret for, at deres materiel er funktionsdyg-
tigt, men at en passager er forpligtet til at udfolde rimelige bestræbelser på at få stemplet billet 
eller kort i det tilfælde, hvor den maskine, som passageren ønsker at benytte, tilsyneladende ikke 
virker.  
 
Ankenævnet finder i den konkrete sag, hvor der var flere automater på perronen, at klageren bæ-
rer ansvaret for, at han ikke fik stemplet klippekortet, inden han påbegyndte sin rejse.  
 
Klageren har gjort gældende, at han ved ombordstigning viste klippekortene til kontrolløren og 
oplyste, at han ville stemple ved næste station, men at kontrolløren først efter togets afgang med-
delte at han ville udstede en kontrolafgift.  
 
Ankenævnet kan ud fra klagerens forklaring ikke lægge til grund, at klageren havde stewardens 
accept på denne fremgangsmåde, inden han steg på toget, og ankenævnet finder derfor, at det 
var berettiget, at klageren fik pålagt en kontrolafgif i situationen.  
 
Den omstændighed, at der er regelmæssig kontrol i toget, kan ikke føre til en anden bedømmelse 
af sagen.  
  
 
 



   

Ankenævnet finder herefter, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, der kan 
fritage klageren for at betale den pålagte kontrolafgift.  
 

 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
DSBFirst 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 
 
 

 
 


