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2013-0138
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CVR:
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Klagen vedrører:

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende køb af tilkøbsbillet inden
udløbet af periodekortets gyldighedsområde.

Ankenævnets
sammensætning:

Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust
Bjarne Lindberg Bak
Ingrid Dissing
Lise Bjørg Pedersen
Torben Steenberg

SAGSFREMSTILLING:
Klageren reklameret til indklagede: Den 15. maj 2013
Klagegebyr modtaget i ankenævnet:
Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 14. maj 2013 med buslinje 1A og er indehaver af
et rejsekort foruden et abonnementskort med zonerne 02-31-32-33-42 og 53.
Ifølge klageren steg hun på bussen ved busstoppestedet Næsborgvej i zone 02, og da hun skulle
rejse ind i zone 01, forsøgte hun allerede ved påstigningen på bussen at foretage check-in på sit
rejsekort, men forgæves. Hun valgte derfor i stedet at bestille en tillægsbillet pr. SMS. Ifølge klageren påbegyndte hun bestillingen af SMS-billet i zone 02, men først efter at bussen var kørt ind i
zone 01, modtog hun billetten.
Ifølge Unwire er klagerens SMS-billet bestilt kl.08:01:29, og er modtaget på klagerens telefon
kl.08:01:52.
Ved busstoppestedet Stormbroen i zone 01 kl. 08:00:10 steg der kontrollører på bussen, og kl.
08:02 var der kontrol af klagerens bestilling af sms-billet og rejsehjemmel, hvorefter hun blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr. På kontrolafgiften har kontrolløren noteret; ”SMS efter påstigning”.
Klageren anmodede Movia om annullering af kontrolafgiften den 15. maj 2013, og gjorde ovenstående gældende.
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Movia fastholdt kontrolafgiften den 21 maj 2014 med henvisning til selvbetjeningsprincippet, samt
reglerne om, at SMS-billetter skal være købt og modtaget inden påstigning på bussen, og da klageren først havde købt sin billet, efter at kontrollørerne var steget på bussen, og først fik bragt sit
tillægsbillet-køb i orden 8 stoppesteder ind i zone 01.
Klagerens oversigt over forsøg på bestilling af SMS-billet:

Unwire-udskrift over klagerens billetkøb:
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Oversigt over buslinje 1As Rejsekort-check-in:

Buslinje 1As busstoppestedsoversigt:
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Rejsetid mellem fra Næsborgvej til Vestre Kirkegård Nord og videre til Stormbroen i
flg. Rejseplanen.dk:

Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende,
at hun stod på buslinje 1A ved Næsborgvej (zone 02) og forsøgte at bruge sit rejsekort, idet hun
havde zone 02 på sit abonnementskort, men ikke zone 01, som var hendes mål. Hun kunne dog
ikke tjekke ind, hvorfor hun i stedet ville købe en tillægsbillet pr. SMS. Selvom hun svarede JA til
1415 sker der intet, og først da hun kom ind i zone 01, gik SMS’en igennem,
at man på hendes SMS-oversigt kan se, at hun forsøgte 7 gange inden SMS’en gik igennem,
at det ifølge flere dages mediedækning er kommet frem, at der er problemer med rejsekort-tjek
ind,
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at hun den 19. maj modtog en SMS fra 1415 om, at besked ikke var gået igennem. Den eneste
dag, hun har haft problemer, er den pågældende dag, den 14. maj 2013,
at det er unfair at få 750 kr. i kontrolafgift, når man rent faktisk gør en indsats for at få en tillægsbillet,
at det da må kunne ses på både telefonnummeret og rejsekort, at hun den senere tid har købt
tillægsbilletter on / off (når hun ikke har cyklet), og dermed at hun ikke var i ond tro, samt
at maskinen ikke virkede optimalt; en anden passager kunne heller ikke bruge sit kort. Tænkte
dog ikke på at hun skulle have spurgt om fuld kontaktdata på hende, da hun ikke formoder, at det
var nødvendigt at indsamle oplysninger på folk, når der er problemer med billetter mv i offentlig
transport.
Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende,
at ifølge Movias rejseregler skal kunden have gyldig billet eller kort fra rejsens begyndelse. Man
skal selv sikre sig, at ens billet/kort er gyldig og gælder til hele rejsen. Sms billetter skal bestilles
og bekræftes inden zoneskiftet. Chaufføren skal kun tage stikprøvekontrol, det vil sige enten tjekker han dato, kl. eller zoner,
at på det vedlagte udskrift fra klagerens telefon kan man se, at klageren har påbegyndt sin SMS
billet den 14. maj 2013 kl. 08:01. Kontrollørerne er steget på bussen den 14. maj 2013 kl. 08:00,
at ved kontrollen har klageren forevist et periodekort uden zone 01 samt en SMS-billet købt efter,
at kontrolløren er steget på bussen,
at Movia tidligere har oplyst til klageren, at Vester kirkegård Nord er det 1. stoppested i zone 01.
Kontrollørerne er først steget på 8 stoppesteder inde i zone 01 ved Stormbroen. Movia er derfor af
den opfattelse, at klageren har haft god tid til at købe en tillægsbillet,
at klageren gør gældende, at hun har prøvet 7 gange at bestille en SMS-billet, men at de ikke gik
igennem. På vedlagte udskrift fra klagerens telefon kan man se, at der kun er prøvet 1 gang at
bestille billet den 14.maj 2013,
at klageren oplyser, at hun også havde et rejsekort. Ifølge kontrolløren har klageren ikke oplyst
noget om, at der evt. også var et rejsekort,
at selvom klageren ikke har oplyst noget om, at hun også havde et rejsekort er følgende blevet
undersøgt: Movia har kontaktet rejsekort som har oplyst, at udstyret virkede i bussen. Der er andre kunder som har tjekket ind i bussen, samt
at Movia kan oplyse, at man kan ikke købe tillægsbillet på rejsekort til sit periodekort. Har man
brug for en tillægsbillet, skal man købe en SMS billet eller en kontant billet.
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER:

6
Movia har adspurgt oplyst følgende: ”Der har ikke været rapporteret nogle problemer i forbindelse
med modtagelse og afsendelse af DATA/SMS til og fra TDC, Hi3G, Telia, og Telenor, og Unwires
systemer mellem 00:00 og 12:00 d. 14. Maj 2013.”
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 fremgår det, at passageren ved rejsens begyndelse skal være i besiddelse af
gyldig billet eller kort 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 750 kr.
Fra de fælles rejseregler:
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Den konkrete sag:

Klagerens abonnementskort var gyldigt til zonerne 02-31-32-33-42 og 53, hvorfor klageren for at
have gyldig rejsehjemmel skulle købe en tilkøbsbillet til zone 01, da rejsen fortsatte ind i dette
område.
Det følger af de fælles rejseregler, at det er muligt at købe en tilkøbsbillet i 1. zonering, når rejsen
begynder uden for grundbilletten (periodekortets) gyldighedsområde.
Dette var ikke tilfældet i klagerens sag, hvor hun steg på bussen i zone 02, som hendes periodekort dækkede. Hun skulle derfor tilkøbe en zone, inden hun forlod zone 02 og kørte ind i zone 01,
for at have gyldig rejsehjemmel.
Ifølge Unwire bestilte og modtog klageren den pågældende dag sin SMS-billlet i tidsrummet fra kl.
08:01:29 til kl. 08:01:52, hvilket var umiddelbart efter, at kontrollørerne var steget på bussen.
Dette var i følge rejseplanen 13 minutter og 8 stoppesteder efter, at bussen var kørt ind i zone 01.
Klageren havde dermed ikke gyldig rejsehjemmel ved indrejse i zone 01, hvorfor kontrolafgiften
blev pålagt med rette.
I følge klagerens egne oplysninger forsøgte hun fra kl. 07:38 syv gange at foretage bestilling af
tilkøbsbillet indtil kl. 08:01. Ankenævnet finder, at den oversigt, som klageren har indsendt, ikke
på tilstrækkelig vis dokumenterer forsøg på køb af sms-billet. Forsøgene er desuden ifølge Unwire
ikke registreret i systemet, og i løbet af de godt 20 minutter, hvor klageren forgæves skulle have
forsøgt at bestille en billet, kontaktede hun ikke chaufføren for at fortælle om dette, hvilket ville
have været naturligt. Klagerens øvrige købemønster viser, at hun ofte får annulleret sine billetbestillinger.
På baggrund af dette, finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for kontrolafgiften.
Klagerens påstand om defekt rejsekort-stander kan ikke føre til et andet resultat, idet det fremgår
af den indsendte oversigt, at check-ind standeren har været i brug løbende den pågældende morgen.

8

Ankenævnet træffer herefter følgende
AFGØRELSE:
Movia er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 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, modsætningsvist.
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.

På ankenævnets vegne, den 28. november 2013.

Tine Vuust
Nævnsformand

