AFGØRELSE FRA
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO
Journalnummer:

2015-0178

Klageren:

XX
2820 Gentofte

Indklagede:
CVRnummer:

Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S
21 26 38 34

Klagen vedrører:

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægszone til mobilperiodekort.

Parternes krav:

Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret
Indklagede fastholder denne

Ankenævnets
sammensætning:

Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust
Alice Stærdahl Andersen (2 stemmer)
Asta Ostrowski
Torben Steenberg

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på et møde den 23. februar 2016 truffet følgende:

AFGØRELSE:
Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling
af kontrolafgiften på 750 kr.
Klageren skal betale beløbet til Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S, som sender et girokort til
klageren.
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets vedtægter § 26, stk. 4, modsætningsvist.
- oOo 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 sagsanlæg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel
forsikringsretshjælp.
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SAGENS OMSTÆNDIGHEDER:
Klageren, som var indehaver af et mobilperiodekort gyldigt i zonerne 01, 02 og 30, rejste den 15.
juli 2015 med sin mand med buslinje 184 fra Sønderbakken i Gentofte til Nørreport st. og herfra
med metroen til Lufthavnen st.
Inden de steg på bussen i zone 30, købte hun en 4 zoners mobilbillet til manden, samt én tillægsbillet til sig selv i applikationen DOT mobilbilletter. Da de var steget på metroen, var der - efter
metroen havde forladt Femøren st. (zone 03) - kontrol af klagerens rejsehjemmel, hvor hun klokken 08.13 blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Stewarden har på kontrolafgiften noteret følgende: ”pax har erh kort med z 1, 2, 30 og tilk billet. manglet en zone mere.”
Klageren anmodede den 20. juli 2015 Metro Service om annullering af kontrolafgiften og anførte til
støtte herfor, at hun ved billetkøbet i applikationen DOT mobilbilletter havde fået oplyst, at der var
4 zoner fra Gentofte til Lufthavnen st., og da hun havde 3 af zonerne på sit periodekort, købte hun
én tillægsbillet. Yderligere anførte hun, at det burde fremgå af applikationen, såfremt der var mere
end 4 zoner fra Sønderbakken til Lufthavnen st.
Metro Service fastholdt den 21. juli 2015 kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningsprincippet, samt at periodekortet er et rabatteret produkt, hvor man kan rejse ubegrænset i en periode i
de zoner kortet dækker. Såfremt klageren skal rejse ud over kortets gyldighedsområde, skal hun
betale tillægsbillet for de zoner, hun ikke har på sit periodekort. Den pågældende dag blev hun
billetteret, efter metroen havde forladt Yderligere anførte de, at det fremgik af rejseplanen, hvilke
zoner rejsen krævede når der benyttes periodekort.
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE:
Det fremgår af de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet, at det er kundens ansvar, at billetten
eller kortet er korrekt stemplet eller udfyldt og gælder for hele rejsen.
Periodekort er et rabatteret produkt, hvor passageren kan rejse ubegrænset i de valgte zoner i en
begrænset periode. Til gengæld skal passageren have alle de zoner, som rejsen går igennem på
sit periodekort, eller tilkøbe disse som tillægsbillet.
Klageren kunne ved kontrollen den 15. juli 2015 i zone 04 ikke forevise gyldig rejsehjemmel, fordi
hun kun havde zonerne 01, 02 og 30 på sit mobilperiodekort samt en tillægsbillet på 1 zone. Rejsen, som klageren foretog fra zone 30 til Lufthavnen st., gik igennem zonerne 30, 02, 01, 03 og
04, i alt 5 zoner. Kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette.
Det kan ikke føre til et andet resultat, at klageren ved anvendelse af applikationen DOT mobilbilletter fik oplyst, at rejsen fra zone 30 til Lufthavnen st. ved rejse på mobilbillet krævede 4 zoner, da
klageren ikke anvendte mobilbilletten som rejsehjemmel, men derimod ønskede at købe tillægsbillet til sit mobilperiodekort.
Det bemærkes, at hun kunne have orienteret sig på www.rejseplanen.dk eller skulle have købt sin
tilkøbsbillet i applikationen DOT – mobilperiodekort, hvor hun havde sit periodekort, og derved
kunne bestille den korrekte tilkøbsbillet.
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RETSGRUNDLAG:
Ifølge § 2, stk. 1, jf. § 3 nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 686 af 27. maj 2015 om lov om jernbaner,
gælder loven også for metroen. Af § 14 stk. 1, fremgår jernbanevirksomhedernes adgang til at
opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel
(billetter og kort). Jf. § 14 stk. 4, fastsætter transportministeren nærmere regler om jernbanevirksomhedens adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr, jf. stk. 1.
I henhold til § 4 i bekendtgørelse nr.1132 om kontrolafgifter af 08. september 2010, fastsætter
jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne.
Trafikselskaberne i Hovedstadsområdet har vedtaget fælles rejseregler, hvori hjemmelen til udstedelse af kontrolafgift fremgår. Det anføres således bl.a., at passageren skal have gyldig rejsehjemmel til hele rejsen, og at denne skal kunne vises frem for kontrolpersonalet under hele rejsen,
ved udstigning, i metroen indtil metroens område forlades, og i S-tog og lokalbanetog indtil perronen forlades.
Passagerer, der ikke på forlangende viser gyldig billet eller kort, herunder korrekt ind-checket rejsekort, skal betale en kontrolafgift på 750 kr.
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET:
Klageren har blandt andet anført at:
Hun den pågældende dag fandt den ønskede rute på applikationen DOT mobilbilletter, hvor hun
ligeledes oplyses, at der er 4 zoner, hvis man køber en billet gennem applikationen eller bruger
rejsekort. Hun er indehaver af et mobilperiodekort, og købte derfor en enkelt tillægsbillet, da hun
ikke kunne vide, at man skulle bruge 5 zoner når, man benytter periodekort.
Metro Service oplyser, at man skal orientere sig på Rejseplanen, men når man skal købe sin billet i
applikationen DOT mobilbilletter og i forbindelse med købet for oplyst, at rejsen kræver 4 zoner,
og man allerede har 3 af disse zoner på et periodekort, må det være indlysende, at man køber én
tillægsbillet med 1 zone. Såfremt applikationen havde givet hende den korrekte information, nemlig at rejsen krævede 5 zoner, så havde hun naturligvis købt 2 tillægszoner.
Metros billetsalgskanal giver ikke kunderne den korrekte information forud for et køb af rejsehjemmel. Hun var derfor i god tro og havde ikke intension om at snyde, da hun købte én tillægsbillet forud for rejsen.
Indklagede har anført at:
”Metroen i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsregionen kører efter et selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldig billet eller kort, som
kan forevises på forlangende.
Et periodekort (fysisk eller på mobil) gælder til de zoner, der er valgt. Dette fremgår blandt andet
på informationen om mobilperiodekort på http://www.dinoffentligetransport.dk/periodekort/
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I den konkrete sag er klagerens periodekort gyldigt til zonerne 01, 02 og 30. I situationer, hvor
klageren ønsker at rejse ud over disse zoner, må der købes tillægsbilletter til de yderligere zoner.
Informationen vedrørende korrekt billettering fremgår af Rejseplanen, men zonerne kan også aflæses dels på stationernes informationstavler (Trafikinformation) og af friserne, der er opsat i
alle metrotog.
Af metroens hjemmeside fremgår det under Zone- og linjekort blandt andet:

Som nævnt ovenfor er der på alle stationer opsat informationstavler udsnit af denne tavle kan ses
nedenfor (eksemplet er taget fra en af informationstavlerne på Nørreport metrostation):
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Informationen om, at et periodekort skal indeholde de zonenumre, som rejsen går igennem, fremgår af denne informationstavle.
Det fremgår ligeledes, at zonenumrene er anført med hvidt på zonekortet.

I alle metrotog er der opsat friser (over døre og vinduer - i alt 22 stk. pr. tog). Af disse friser fremgår ligeledes de zoner, de enkelte stationer er beliggende i.
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Hvis klageren havde været i tvivl, kunne hun have gjort brug af et af de gule opkaldspunkter, som
findes i både tog og på stationer. Disse opkaldspunkter sætter passageren i direkte kontakt med
en operatør i Metros kontrolrum, som er bemandet 24 timer i døgnet. Denne operatør kan besvare
alle spørgsmål relateret til billetter, zoner, drift osv. og kan, tilkalde en steward til en given station
for assistance.
I den konkrete sag, hvor rejsen foretages fra Sønderbakken i Gentofte til Lufthavnen, via Nørreport, kræves det således, at zonerne 01, 02, 03, 04 og 30 er inkluderet i et eventuelt periodekort,
alternativt at der er købt tillægsbillet til de manglende zoner i den aktuelle sag skulle der således
have været købt tillægsbillet til 2 zoner, for at klageren ville være dækket på hele rejsen. Ved billetteringen kunne klageren kun fremvise en tillægsbillet til én zone.
RELEVANTE BILAG:
Zoneoversigtskort fra zone 30:
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På ankenævnets vegne

Tine Vuust
Nævnsformand
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