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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2022-0202 
   
Klageren:  XX på vegne af sønnen YY 
  2605 Brøndby 
 
Indklagede: Movia 
CVR-nummer: 29 89 65 69 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende billet og et rykkergebyr på 

100 kr.   
 
Parternes krav:  Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, og gør gæl-

dende, at sønnen var i tvivl om zonerne i DOT-appen og derfor ville 
spørge chaufføren til råds oppe i bussen, men da der var mange men-
nesker i kø bag sønnen, gik han lidt frem, så de andre kunne komme 
forbi ham. Han nåede ikke at gå tilbage og tale med chaufføren, inden 
han blev kontaktet af en kontrollør, der ikke ville lade ham komme af 
bussen, der endnu ikke var kørt  

 
  Indklagede fastholder kontrolafgiften 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Jakob Ruben Hansen 

Torben Steenberg 
Helle Berg Johansen 
Anna Langskov Lorentzen 

   
  

 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på sit møde den 8. februar 2023 truffet følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
Movia skal frafalde kontrolafgiften og betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet, jf. ved-
tægterne § 25, stk. 1 og 2.  
 
Da klageren har fået medhold, tilbagebetales klagegebyret til ham, jf. vedtægterne § 24, stk. 2. 
 

-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 sagsan-
læg fx på www.domstol.dk, www.advokatnoeglen.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel 
forsikringsretshjælp 
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SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: 
 
Klagerens søn på 16 år skulle den 29. juni 2022 med buslinje 500S, hvor der er indstigning foran 
ved chaufføren, fra stoppestedet Tranehaven i Brøndby til Islands Brygge i København. Der var på  
det pågældende tidspunkt omlægning fra trafikken i indre København grundet afholdelse af Tour 
de France.  
 
Uddrag af stoppestedsoversigt for buslinje 500S:    Kørselsretning mod Kokkedal st
      
 

  
Klageren har oplyst, at hendes søn ikke vidste, om han havde nok penge på sit Rejsekort og derfor 
ville købe en mobilbillet på sin DSB-app, som han dog ikke var vant til at benytte. Han var usikker 
på, hvor mange zoner, han skulle købe, da han kunne se på Rejseplanen, at der var forsinkelser 
og omlægninger på bus og tog mellem Brøndby og København, og besluttede sig for at spørge 
buschaufføren, når han steg på bussen. Da bussen kom, gik sønnen op i bussen for at spørge 
chaufføren, men da der var kø bag ham, gik han lidt frem, så folk kunne komme forbi, inden han 
ville spørge chaufføren. Men han blev straks kontaktet af en kontrollør, der bad om at se hans bil-
let. Sønnen forklarede, at han ikke havde en billet endnu, da han netop ville spørge chaufføren, 
hvilken billet han skulle købe. Men sønnen fik ikke lov til at tale med buschaufføren, og kontrollø-
ren gik straks i gang med at udskrive kontrolafgiften og ville se legitimation. Sønnen bad derfor om 
lov til at stige af bussen, der endnu ikke var begyndt at køre, men fik at vide af kontrolløren, at 
han jo bare kunne klage over kontrolafgiften bagefter. Sønnen tabte senere kontrolafgiften.  
 
 
Movia har gjort gældende, at kontrollørerne var steget om bord på buslinje 500S ved stoppestedet 
Gildhøj Centret i retning mod Kokkedal st. De befandt sig derfor i bussen, da klagerens søn steg 
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om bord ved det følgende stoppested, Tranehaven. Bussen ankom til stoppestedet Tranehaven kl. 
15:48:43 og forlod det igen kl. 15:49:13. Da bussen forlod stoppestedet, påbegyndte kontrollø-
rerne at kontrollere billetter. Her kunne klagerens søn ikke fremvise en gyldig billet, hvorfor der kl. 
15:50:13 blev udstedt en kontrolafgift. Kontrolafgiften tog 36 sekunder at udstede, hvorfor kon-
trollen fandt sted omkring kl. 15:49:37, 24 sekunder efter bussen forlod stoppestedet. Kontrolløren 
noterede på kontrolafgiften, at der var 18 passagerer i bussen, og at sønnen ikke havde spurgt 
chaufføren til råds.  
 
Fra bussens GPS med tilhørende grafik fra Movia, idet det bemærkes, at Movia ved en fejl har 
skrevet kl. 11 i stedet for kl. 15 i den forklarende tekst:  
 

 
 
Bussens eksakte lokation på tidspunktet for billetkontrollen. Tidsstemplerne er korrigeret for sommertid og 
UTC, så der er to timers forskel.  
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Klageren indsendte den 30. juni 2022 en klage til Movia over kontrolafgiften, hvori hun gjorde gæl-
dende som gengivet ovenfor på side 2, og hun vedhæftede et screendump fra Rejseplanen fra den 
29. juni 2022:   
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Movia fastholdt kontrolafgiften den 3. august 2022 med den begrundelse, at hvis man går ind i 
bussen og forbi chaufføren, har man påbegyndt sin rejse, og det forventes dermed, at man kan 
fremvise en gyldig billet på forlangende, hvilket sønnen ikke havde kunnet. Movia fastsatte en be-
talingsfrist/indsigelsesfrist inden den 17. august 2022.  
 
Da Movia ikke modtog betaling eller en indsigelse inden betalingsfristens udløb, påbegyndte de 
ifølge det oplyste deres rykkerprocedure, hvorefter klageren indgav en klage til ankenævnet.  
 
Under ankenævnssagen har klageren blandt andet tilføjet, at det var meget forvirrende med trafik-
omlægningerne, afspærringer og mange mennesker, hvorfor sønnen ville spørge chaufføren til 
råds, og passageren skal ifølge rejsereglerne kunne spørge chaufføren til råds. Dette kan ikke ske 
råbende uden for bussen, men først efter man er steget om bord. Sønnen havde ikke sat sig ned i 
bussen.  
 
Movia har oplyst, at kontrolløren logger tiden, når det konstateres, at en kunde ikke kan vise en 
gyldig billet på kontrollørens forespørgsel.  
 
Parternes øvrige anbringender i ankenævnssagen er gengivet nedenfor under ”Parternes argumen-
ter over for ankenævnet”. 
 
På almindelige dage uden trafikale ændringer foreslår Rejseplanen en rute til Islands Brygge fra 
stoppestedet Tranehaven fx med buslinje 500S mod Kokkedal st. med skifte på Glostrup st. til tog-
linje B mod Farum st. og afstigning på Dybbølsbro st.:  
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ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN: 
 
Indledningsvist bemærker ankenævnet, at udstedelsen af kontrolafgiften skete kl. 15:50:13, og 
den tog 36 sekunder at udstede. Ankenævnet lægger derfor til grund, at kontrolløren påbegyndte 
udstedelsen 36 sekunder tidligere, nemlig kl. 15:49:37, hvilket dermed er tidspunktet for lognin-
gens begyndelse. Logningen startes først efter, at kontrolløren har spurgt passageren om rejse-
hjemmel, uden at passageren kan forevise dette.  
 
Ankenævnet lægger derfor også til grund, at der er forløbet et vist tidsrum, fra kontrolløren bad 
klagerens søn om at forevise gyldig rejsehjemmel og konstaterede, at der skulle udstedes en kon-
trolafgift, indtil logningen fandt sted.    
 
Det er Movia, der skal godtgøre, at en kontrolafgift er blevet pålagt med rette.  
 
Ankenævnet finder på baggrund af den manglende oplysning om, hvor præcist sønnens befandt 
sig i bussen på kontroltidspunktet, hvilket burde have været indhentet hos kontrolløren i forbin-
delse med sagens behandling, og manglende oplysning om, hvor mange påstigende passagerer, 
der var, at sagen er så utilstrækkeligt belyst, at ankenævnet ikke kan afvise sønnens forklaring 
om, at han havde behov for at spørge chaufføren til råds.   
 
Når dette sammenholdes med det tidsmæssige forløb, sønnens alder og Rejseplanens oplysninger 
i forbindelse med Tour de France, finder ankenævnet efter en samlet konkret bedømmelse af sa-
gens omstændigheder, at Movia ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort, at kontrolafgiften blev på-
lagt med rette, hvorfor Movia skal frafalde denne og det pålagte rykkergebyr.  
 
Ankenævnet bemærker, at kontrollørens indtastede note ”Nej” til, at klagerens søn havde spurgt 
chaufføren, ikke kan tillægges den betydning, at sønnen derved havde tilsidesat rejsereglerne om 
at forevise gyldig rejsehjemmel på forlangende. Klageren har, uden at kende til denne note, under 
hele sagsforløbet oplyst, at hendes søn steg om bord for at spørge chaufføren til råds om billette-
ring, men at han ikke nåede dette, inden kontrolafgiften blev udstedt.  
 
Ankenævnet bemærker, at hvis en passager beder om at komme af bussen, hvis denne stadig hol-
der stille, skal kontrolløren stige med af og udstede kontrolafgiften på fortovet, hvilket Movia har 
bekræftet i svaret i ankenævnssagen.  
 
Movias mulige hentydning af, at sønnen ikke havde behov for chaufførens vejledning, fordi buslinje 
500S i retning mod Kokkedal st. ikke kører til Brøndby Strand st., og at klagerens søn befandt sig i 
en bus i en anden retning end den viste på Rejseplanen, som kommentar til klagerens oplysning 
om, at der den pågældende dag var forsinkelser og omlægninger på bus og tog mellem Brøndby 
og København, ændrer ikke ved ankenævnets bedømmelse. Ankenævnet bemærker, at stoppeste-
det Tranehaven ligger i Brøndby Øster, hvorfor klagerens oplysning om sønnens rejserute ikke 
modsiges af dette. Bussens retning mod Kokkedal st., er den retning Rejseplanen foreslår med 
skifte på Glostrup st.  
 
Movia skal som tilsluttet selskab betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet, jf. vedtæg-
terne pkt. 25, stk. 1 og 2.  
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RETSGRUNDLAG:  
 
I lov om trafikselskaber § 29 fremgår hjemmelen til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr 
til passagerer, der ikke på forlangende foreviser gyldig rejsehjemmel.  
  

I de Fælles landsdækkende rejseregler (forretningsbetingelser), som trafikvirksomhederne har 
vedtaget, præciseres hjemmelen til udstedelse af en kontrolafgift.  
 
Det anføres således bl.a., at passagerer, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herun-
der er korrekt checket ind på Rejsekort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift på 750 kr. for 
voksne. Det gælder også, hvis passageren har købt rejsehjemmel via en mobil enhed, der ikke kan 
kontrolleres, f.eks. hvis denne er løbet tør for strøm eller gået i stykker. Det er passagerens an-
svar, at rejsehjemlen er endeligt modtaget på den mobile enhed før påstigning.  
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
 
”Klagen omhandler kontrolafgift pålagt af bus kontrollør i Bus 500S d.29.juni 2022, ca. Kl.15.30 ved 
stoppestedet Tranehaven/Park Alle Brøndby. 
 
[Klagerens søn] skal til Bryggen i København, han ved ikke om han har nok penge på sit rejsekort, og beslut-
ter derfor at købe billet på sin DSB app. [Klagerens søn] er vant til at bruge rejsekort og uvant med 
billetkøb - han ved at der den pågældende dag er afspærringer i københavn p.g.a. det kommende cykelløb i 
weekenden, og er derfor usikker på hvor mange zoner han skal købe - han kan se på nettet at der er forsin-
kelser og omlægninger på bus og tog mellem Brøndby og København.  
 
[Klagerens søn] beslutter at spørge buschaufføren.  
 
Da bussen kommer går [Klagerens søn] op i bussen, der er kø bag ham, og han går lidt frem så folk kan 
komme forbi, her bliver han straks kontaktet af en bus kontrollør der beder om at se hans billet - [Klagerens 
søn] forklarer bus kontrolløren at han ikke har en billet endnu, da han netop vil spørge buschaufføren hvil-
ken billet han skal købe - [Klagerens søn] har aldrig snydt for at købe billet hverken til bus eller tog.  
 
[Klagerens søn] får ikke lov til at tale med buschaufføren, og bus kontrolløren går straks igang med at skrive 
bødeafgift og vil se legitimation. [Klagerens søn] beder om at få lov til at 
stå af bussen - der endnu ikke er begyndt at køre, men får af vide af bus kontrolløren at han jo bare kan 
klage over kontrolafgiften. 
 
[Klagerens søn] har registreret bus kontrolløren da han går op i bussen, men har ingen intention om at 
snyde, derfor går han høfligt lidt frem, så de andre passagerer kan komme forbi ham - da han jo skal spørge 
buschaufføren vedr. køb af billet.  
 
[Klagerens søn] får ikke lov af kontrolløren til at tale med chaufføren, derfor beder han kontrolløren om at 
få lov til at stå af bussen da bussen endnu ikke er begyndt at køre - Men! får et nej fra bus kontrolløren, der 
hellere vil kriminalisere og dele bøder ud, end at hjælpe, servicere og give en god oplevelse til MOVIAS kun-
der - også selvom de er 16 år. 
 
Jeg mener selvfølgelig at bøden ikke har nogen berettigelse.  
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Det har giver en masse bøvl og skriveri for os, for MOVIA og for ankenævnet - tid og penge der nok kunne 
være brugt mere hensigtsmæssigt og en forskrækket dreng der ikke har haft i sinde at gøre noget forkert. 
 
Hele beskrivelsen af forløbet er som sagt sendt til MOVIAS kundeservice d.30. juni, dagen efter hændelsen, 
sammen med billede af rejseplanen, hvor det tydeligt fremgår at der er kaos på de fleste buslinjer der kryd-
ser København, og derfor usikkerhed om hvordan man som passagerer kommer frem og tilbage.  
 
MOVIAs kundeservice skriver bla. tilbage citat: Vi lægger stor vægt på at behandle kunder, der har modta-
get en kontrolafgift, lige. Samtidig tager vi også altid stilling til, om der kan være særlige situationer eller 
omstændigheder, der gør sig gældende i den enkelte sag. 
Hvis man går ind i bussen og forbi chaufføren, har man påbegyndt sin rejse???, og det forventes dermed, at 
man kan fremvise en gyldig billet ved forlangende. Du har den pågældende dag ved billetkontrollen i bus-
sen ikke fremvist en gyldig billet. Vi vurderer, at der i dette tilfælde ikke har været særlige omstændighe-
der, der har fritaget dig fra at fremvise gyldig billet ved billetkontrollen.  
Det er derfor korrekt, at der er udstedt en kontrolafgift -  
 
Man magter jo næsten ikke at skulle forklare MOVIAs eget kundecenter, at der er indstigning flere steder i 
bussen, og indstigning ikke betyder at passageren går forbi chaufføren - Når man går ind hvor chaufføren 
sidder, er der måske netop en grund, f.eks. at man ønsker at spørge chaufføren om noget . . . . Men perso-
nalet i MOVIAs kundecenter kører måske slet ikke selv med bus??? 
 
Hvorfor skal man skrive til MOVIAs kundecenter - når de tydeligvis ikke læser det man skriver til Dem! 
At modtage et svar fra MOVIA, med sådan en gang plidder pladder, viser jo tydeligt at de ikke engang gider 
læse det igennem som kunderne skriver/forklarer - Hvor er vi så henne?” 

 
Indklagede anfører følgende (med sort], som klageren har kommenteret (med rødt):   
 
”På baggrund af de gældende fælles landsdækkende rejseregler, fastholder Movia kontrolafgiften. 
 
Baggrund for kontrolafgiften 
Ved rejser i den kollektive trafik med tog, bus og metro i Hovedstadsområdet og på Sjælland skal kunden 
være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel, der fungerer som dokumentation på retten til at blive transporte-
ret i den kollektive trafik. Movia kører i lighed med de øvrige kollektive trafikselskaber i Hovedstadsområ-
det, efter et selvbetjeningssystem, hvor det er passageren eget ansvar selv at sikre sig, at have gyldig rejse-
hjemmel. Det er ifølge selvbetjeningsprincippet passagerens eget ansvar at have en gyldig billet og at kunne 
fremvise denne på kontrollørens forlangende. 
 
I tilfælde hvor der ikke på forlangende kan forevises gyldig rejsehjemmel, må det accepteres, at skulle be-
tale en kontrolafgift. Denne grundregel er en forudsætning for det selvbetjeningssystem, der gælder for 
rejser med kollektiv transport i Hovedstadsområdet. 
 
Det er ikke en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at en passager bevidst har forsøgt at unddrage sig 
betaling for rejsen, men hvorvidt der kan fremvises gyldig rejsehjemmel på forlangende. Movia har ingen 
mulighed for at vurdere, om den manglende gyldige rejsehjemmel skyldes bevidst snyd, misforståelser eller 
forglemmelser. Vi bemærker, at det er et område med stor mulighed for omgåelse af passagerens pligt til 
at sørge for betaling af sin rejse, hvis det accepteres, at der ikke skal købes billet ved påstigning. 
 
De fælles landsdækkende rejseregler gældende på tidspunktet for kontrolafgiftens udstedelse: 
 

2.2. Kundetyper 
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Det er kundens ansvar at have en gyldig rejsehjemmel udstedt til korrekt kundetype. 
 
2.4. Brug af rejsehjemmel 
Den offentlige transport er et åbent system med udbredt selvbetjening, og det er derfor altid 
kundens ansvar at have gyldig rejsehjemmel ved indstigning, herunder sikre sig at rejsekortet 
er korrekt checket ind. 
 
2.7.1. Gyldighed af rejsehjemmel 
Kunder, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herunder er korrekt checket ind på 
rejsekort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift. 

 
 
Svar: Som det kan ses af medsendte skærmdump fra rejseplanen er der på dagen kaos i København grundet 
cykelløb, de fleste busser er omlagt - derfor er der kaos og forvirring hos passagerer der skal med bus ind 
over København. Der står ingen steder i MOVIAs rejseregler at det er forbudt at en kunde spørger chauffø-
ren til råds, hvis man er i tvivl om billetkøb og zoner - Det er hvad denne sag handler om! Derimod gør MO-
VIA meget ud af at beskrive hvor hjælpsomme og gode de er . . . . Hvilket er meget svært at få øje på i denne 
sag!  
 
Movias afgørelse og kommentarer 
Kontrollørerne stiger om bord linje 500S ved stoppestedet Gildhøj Centret og befinder sig således i bussen, 
da klagers søn stiger om bord ved næste stoppested Tranehaven. Bussen ankommer til stoppestedet kl. 
15:48:43 og forlader det igen kl. 15:49:13. Da bussen forlader stoppestedet påbegyndes en billetkontrol. 
 
Ved den efterfølgende billetkontrol kan klagers søn ikke fremvise en gyldig billet og der udstedes en kon-
trolafgift jf. de gældende rejseregler. 
Bussens ankomst og afgang fra stoppestedet:[Gengivet under sagsfremstillingen]. 
 
 

Svar: MOVIA skriver citat: Da bussen forlader stoppestedet påbegyndes en billetkontrol. Det er usandt - 
Det er jo ikke sådan, at [Klagerens søn] har sat sig ind i bussen, og kontrolløren kommer hen for at bede om 
at se hans billet! Nej - Kontrolløren tager fat i [Klagerens søn] lige da han står ind i bussen - og bussen hol-
der stille på det tidspunkt. Det er ret svært at vide, hvad der er at sige om MOVIAs egen forståelse af minut-
ter og sekunder - de burde tjekke deres afgange for 500S ved de forskellige stoppesteder live - så ville de nok 
få en anden oplevelse af minutter og sekunder end den de prøver at udrulle i deres afgørelse her - Jeg tror 
de fleste passagerer opfatter MOVIAs køreplaner mere som en hensigtserklæring end en egentlig køreplan - 
Det er langt fra den virkelighed passagererne oplever når der står og venter på bussen.  
 
I den efterfølgende indsigelse gør klager gældende: 
 
”Da bussen kommer går [Klagerens søn] op i bussen, der er kø bag ham, og han går lidt frem så folk kan 
komme forbi, her bliver han straks kontaktet af en buskontrollør der beder om at se hans billet” 
 
Vi kan se, at der er registreret ét check ind ved kortlæser 13443F, som er placeret på kundens venstre side 
ved påstigning og ingen køb af billet ved det pågældende stoppested (DC - Driver Console - er registrerin-
gen af solgte kontantbilletter): 
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Svar: Igen omgår MOVIA sandheden lemfældigt, de skriver citat: Vi kan se, at der er registreret ét check 
ind ved kortlæser 13443F. Der var klart flere mennesker med bussen den dag ved det stoppested hvor [Kla-
gerens søn] stod på, og kortlæseren fortæller jo ikke hvor mange mennesker der skulle med bussen fra på-
gældende stoppested - der er mange andre former for billetkøb end med rejsekort der skal tjekkes ind og 
ud. Det ved MOVIA udmærket - derfor er der kun benspænd og ingen form for ærlighed i MOVIAS afgø-
relse - Ønsket om at få ret er større end at indse egne fejl og imødekomme deres egne kunder . . . . .  
 
Vi kan samtidig se, at der er talt ca. 18 passagerer i bussen i forbindelse med billetkontrollen: 

 
 
Kontrolafgiften er udstedt kl. 15:50:13 og har taget 36 sekunder at udstede: 

  
 
Kontrolsituationen finder dermed sted omkring kl. 15:49:37, hvilket er 24 sekunder efter bussen har forladt 
stoppestedet. 
 
Svar: Her taler MOVIA igen usandt - Billetkontrollen overfor [Klagerens søn] er påbegyndt inden bussen 
kører - det er derfor at [Klagerens søn] spørger om han må stå af - da han kan se at kontrolløren ikke vil 
høre på ham. Kontrolløren nægter [Klagerens søn] at stå af, og siger at han jo bare kan klage! Det virker 
angstprovokerende på [Klagerens søn] og han får det rigtigt dårligt over at blive “fastholdt” af kontrolløren i 
bussen. Det er ikke kontrollørens ret at udøve tvang overfor passagererne - hvis en passagerer ønsker at stå 
af tog eller bus - så skal kontrolløren stå af sammen med passageren og udføre sit arbejde med kontrolaf-
gift. 
 
Buskontrollører hos MOVIA bør lære at respektere andre mennesker - deres kunder. Det er forhåbentligt 
ikke rigtigt, at fordi man er en ung mand på 16 år, så skal man bare forvente det værste. Derudover har bus 
og kontrollør videokameraer til at dokumentere, derfor må det være ganske enkelt at tjekke hvad der er 
foregået via dem. I forhold til tidsplaner med minutter og sekunder der er angivet fra MOVIA i deres svar 
via trykte digitale og busplaner :) - Ikke for at ligge buschaufføren til last - så kan jeg igen kun sige, at 500S 
kører som vinden blæser - det kan bevidnes af alle der bor i området som beny0er og er afhængige af 500S 
- enten er bussen der meget før tid eller meget efter - det er ikke ofte at de følger deres egne køreplaner.  
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Vores kontrollører tager ligeledes hensyn til bagage, barnevogne, mange passagerer o.l. ved en billetkon-
trol. Movias kontrollører noterer samtidig altid på kontrolafgiften, om en kunde har oplyst at have spurgt 
chaufføren til råds ved sin påstigning. På den denne specifikke kontrolafgift, er der valgt NEJ til, at klager 
har nævnt chaufføren i forbindelse med billetkontrollen 

 
 
Kontrolløren har i det konkrete tilfælde vurderet, at der ikke har været tale om omstændigheder, der for-
klarer eller retfærdiggør, at klager ikke kan vise gyldig billet.  
 
 

Svar: MOVIA Kontrolløren fejlvurderer situationen og er Tilsyneladende meget opsat på sin “fangst” - [Kla-
gerens søn] er lige stået på bussen i tillid at chaufføren kan hjælpe ham, og [Klagerens søn] har set kontrol-
løren. [Klagerens søn] er først i rækken af passagerer, men stiller sig ikke ved chaufføren da der er flere bag 
ham, og passagen i bussen er meget smal - Han er høflig og går netop frem, så de andre passagerer der 
også skal med bussen kan komme ind. [Klagerens søn] hensigt er efterfølgende at gå tilbage og spørge 
chaufføren om hjælp, når de andre passagerer er kommet forbi. Kontrolløren ser [Klagerens søn] gå ind i 
bussen uden at registrere billet/kort og tager straks fat i ham og begynder sin afhøring og kontrolafgift - 
Bussen er ikke begyndt at køre - [Klagerens søn] siger til kontrolløren at han skal tale med chaufføren om 
køb af billet - men han ikke får lov af kontrolløren til at gå tilbage og kontakte chaufføren som det var hans 
hensigt, og [Klagerens søn] beder derfor om at måtte stå af bussen!  
 
Det er voldsomt ubehageligt at blive udstillet negativt med onde hensigter, i et offentligt rum og skulle 
svare på alle mulige spørgsmål fra en meget flittig kontrollør - når man bare ønsker vejledning om køb af 
billet! Det er kontrolløren der forhindrer [Klagerens søn] i at kontakte chaufføren for at få hjælp til køb af 
billet, ved straks at påbegynde et bødeforlæg - og [Klagerens søn] svarer ganske rigtigt nej til om han har 
forespurgt chaufføren - Det får han jo ikke mulighed for - han har kun sagt til chaufføren at han har et 
spørgsmål . . . og ville gå tilbage til chaufføren når folk var kommet forbi.  
 
[Klagerens søn] har aldrig modtaget en bøde før, og var ydmyget og forvirret i situationen over den hårde 
behandling - derfor bad han jo som sagt kontrolløren, om at måtte stå af bussen, der endnu ikke var be-
gyndt at køre, også fordi han følte sig utilpas. Det var kontrollørens beslutning at han ikke må stå af - og 
kontrolløren tilbyder heller ikke [Klagerens søn], at stå af sammen med ham - han fik bare besked på at han 
jo kunne klage.  
 
Ved en sagsbehandling er vi kommet til samme konklusion. På baggrund af ovenstående data kan vi afvise, 
at klagers søn stiller sig ved chaufføren pga. kødannelse og at bussen holder stille ved stoppestedet under 
billetkontrollen. 
 
I A- og C-busser i hovedstadsområdet er det muligt at stige ind og ud ved alle døre, da der er placeret en 
check-ind-kortlæser og en check-ud-kortlæser ved alle dørene. I alle andre busser - heriblandt linje 500S - 
er der indstigning via fordøren. Bortset fra en kort periode under Corona, har man altid skullet benytte for-
døren til indstigning i linje 500S. 
 
Klagers søn stiger om bord og passerer chaufføren. Klagers søn har dermed valgt at modtage en ydelse i 
form af transport, og det må derfor antages, at han er i stand til at fremvise gyldig rejsehjemmel på forlan-
gende. Movia finder ikke, at klagers søn har taget de fornødne skridt for at være i besiddelse af gyldig 
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rejsehjemmel og ansvaret for den manglende billet må derfor tilhøre klagers søn. Der foreligger efter Mo-
vias opfattelse ikke særlige omstændigheder, der kan begrunde, at Movia skal frafalde kontrolafgiften. 
 
Efterspil: Det er beskæmmende at samfundet er indrettet så aggressivt, at mennesker ikke kan have tillid til 
det offentlige rum og til offentlig ansatte. Gør dit bedste men forvent det værste. [Klagerens søn] føler i dag 
stort ubehag ved at køre i bus, hvis han ser en kontrollør står han af - det har været en stor overvindelse for 
ham at lægge situationen bag sig og komme videre.  
 
Han har aldrig før fået en kontrolafgift - har altid lært at have tillid til det offentlige og betale hvor det for-
ventes at han betaler. Derfor er det også helt utroligt at samfundet prioriterer en busbillet til måske 25 kr. 
bliver til en sag der har kostet kr.25.000 eller mere, den tid og de penge kunne være blevet brugt bedre!  
 
Movia behandler deres kunder på en ubehagelig og grisk facon, hvilket kun kan lade sig gøre fordi de ikke 
har nogen konkurrenter. Movia har inddrevet bøden + afgift?  
 
Jeg forventede, at når jeg med det samme reagerede på den afgift [Klagerens søn] havde fået, så ville man 
fra MOVIAs side lade sagen gå sin gang, og være interesseret i at høre hvad udfaldet på klagen ville blive før 
man tillod sig at opkræve afgiften. Derfor spekulerer jeg nu over om MOVIA på forhånd kender udfaldet af 
alle klagemuligheder - Så kan man jo lige så godt betale afgiften først som sidst?”  

 
Hertil har Movia anført:  
 
”Klager skriver i sin oprindelige indsigelse, at ”[Klagerens søn] skal mødes med sine venner inde på Bryggen, 
han ved ikke om han har nok penge på sit rejsekort og beslutter derfor at købe billet på sin DSB app. [Klage-
rens søn] er vant til at bruge rejsekort og uvant med billetkøb”. 
 
Klager oplyser desværre ikke et rejsekortnummer eller [Klagerens søn]’ telefonnummer. Vi kan se, at [Kla-
gerens søn] har et personligt rejsekort der ikke er blevet benyttet siden 04.02.2022. Er der tale om et andet 
rejsekort? 
 
Klager oplyser ikke [Klagerens søn]´ planlagte rute til ’Bryggen’, men skriver i indsigelsen ”der er forsinkelser 
og omlægninger på bus og tog mellem Brøndby og København”. Den pågældende linje 500S, som billetkon-
trollen finder sted i, har retning mod Kokkedal og kommer ikke til Brøndby Strand St.” 
 

Og videre Movias kommentar (med sort) til det, som klageren tidligere har anført (med 
rødt):  
 
”Som det kan ses af medsendte skærmdump fra rejseplanen er der på dagen kaos i København grundet  
cykelløb, de fleste busser er omlagt - derfor er der kaos og forvirring hos passagerer der skal med bus ind  
over københavn. 
 
Der står ingen steder i MOVIAs rejseregler at det er forbudt at en kunde spørger chaufføren til råds, hvis  
man er i tvivl om billetkøb og zoner -  
 
Det er hvad denne sag handler om!  
 
Derimod gør MOVIA meget ud af at beskrive hvor hjælpsomme og gode de er . . . . Hvilket er meget svært 
at få øje på i denne sag! 
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Vi har desværre ikke modtaget et skærmdump fra rejseplanen. Det er korrekt, at der i slutningen af juni var 
ændringer i busdriften pga. Tour de France. Dette var dog ikke tilfældet for tog, metro eller linje 500S, der 
kørte sin normale rute. Zonerne var også uændrede. 
 
Alle ændringer i busdriften pga. Tour de France var meldt ud i god tid på alle tilgængelige kanaler. 
 
Movia anbefaler altid at spørge chaufføren til råds ved påstigning, hvis man fx har spørgsmål til sin forestå-
ende rejse med den pågældende bus eller til ruten den pågældende bus kører. 
 
MOVIA skriver citat: Da bussen forlader stoppestedet påbegyndes en billetkontrol. 
 
Det er usandt - Det er jo ikke sådan, at [Klagerens søn] har sat sig ind i bussen, og kontrolløren kommer hen 
for at bede om at se hans billet! 
 
Nej - Kontrolløren tager fat i [Klagerens søn] lige da han står ind i bussen - og bussen holder på det tids-
punkt stille.  
 
Det er ret svært at vide, hvad der er at sige om MOVIAs egen forståelse af minutter og sekunder - de burde 
tjekke deres afgange for 500S ved de forskellige stoppesteder live - så ville de nok få en anden oplevelse af 
minutter og sekunder end den de prøver at udrulle i deres afgørelse her - Jeg tror de fleste passagerer op-
fatter MOVIAs køreplaner mere som en hensigtserklæring end en egentlig køreplan - Det er langt fra den 
virkelighed passagererne oplever når der står og venter på bussen. 
 
Vores kontrollører påbegynder en billetkontrol når en bus forlader stoppestedet, hvilket i det konkrete til-
fælde tidspunktet for bussens afgang fra stoppestedet samt tidsforbruget for afgiften og udstedelsestids-
punktet bekræfter. 
 
Det er ikke en betingelse, at man har fundet sig en siddeplads for at rejsen kan betragtes som værende på-
begyndt. 
 
Der er en GPS installeret i alle busser, som bl.a. live-opdaterer til nedtællingsstanderen ved stoppestedet. 
Det er selvfølgelig altid ærgerligt, når vores busser ikke overholder deres køreplan. Der kan være mange 
årsager til fx forsinkelser, men det gør det ikke mindre irriterende. Hvis klager har spørgsmål, kommentarer 
eller forslag til ændringer til køreplanen, kan klager benytte dette link https://dinoffentligetrans-
port.dk/kundeservice/kontakt-og-service/kontakt-bus-og-lokaltog/forsinkelser/  
 
Svar: Igen omgår MOVIA sandheden lemfældigt, de skriver citat: Vi kan se, at der er registreret ét check ind  
ved kortlæser 13443F. 
 
Der var klart flere mennesker med bussen den dag ved det stoppested hvor [Klagerens søn] stod på, og 
kortlæseren fortæller jo ikke hvor mange mennesker der skulle med bussen fra pågældende stoppested - 
der er mange andre former for billetkøb end med rejsekort der skal tjekkes ind og ud. 
 
Det ved MOVIA udmærket - derfor er der kun benspænd og ingen form for ærlighed i MOVIAS afgørelse -  
Ønsket om at få ret er større end at indse egne fejl og imødekomme deres egne kunder.. 
 
Der er registreret ét check ind ved det pågældende stoppested. Der kan stige andre passagerer på bussen, 
som ikke behøver checke ind; det kan fx være indehavere af pendlerkort.  
 

https://dinoffentligetransport.dk/kundeservice/kontakt-og-service/kontakt-bus-og-lokaltog/forsinkelser/
https://dinoffentligetransport.dk/kundeservice/kontakt-og-service/kontakt-bus-og-lokaltog/forsinkelser/
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Netop for at sikre at alle har haft muligheden for at løse billet, eller rådføre sig med chaufføren i forbindelse 
med påstigning, påbegyndes en billetkontrol ikke før alle passagerer er steget om bord og bussen har for-
ladt stoppestedet.  
 
Svar: Her taler MOVIA igen usandt - Billetkontrollen overfor [Klagerens søn] er påbegyndt inden bussen kø-
rer - det er derfor at [Klagerens søn] spørger om han må stå af - da han kan se at kontrolløren ikke vil høre 
på ham.  
 
Kontrolløren nægter [Klagerens søn] at stå af, og siger at han jo bare kan klage! Det virker angstprovoke-
rende på [Klagerens søn] og han får det rigtig dårligt over at blive “fastholdt” af kontrolløren i bussen.  
 
Det er ikke kontrollørens ret at udøve tvang overfor passagererne - hvis en passagerer ønsker at stå af tog  
eller bus - så skal kontrolløren stå af sammen med passageren og udføre sit arbejde med kontrolafgift. 
 
Buskontrollører hos MOVIA bør lære at respektere andre mennesker - deres kunder. Det er forhåbentligt  
ikke rigtigt, at fordi man er en ung mand på 16 år, så skal man bare forvente det værste. 
 
Derudover har bus og kontrollør videokameraer til at dokumentere, derfor må det være ganske enkelt at  
tjekke hvad der er foregået via dem. 
 
I forhold til tidsplaner med minutter og sekunder der er angivet fra MOVIA i deres svar via trykte digitale og  
busplaner :) - Ikke for at ligge buschaufføren til last - så kan jeg igen kun sige, at 500S kører som vinden  
blæser - det kan bevidnes af alle der bor i området som benytter og er afhængige af 500S - enten er bussen  
der meget før tid eller meget efter - det er ikke ofte at de følger deres egne køreplaner. 
 
Billetkontrollen er påbegyndt efter bussen har forladt stoppestedet og afgiften udstedes før bussen når næ-
ste stoppested. En bus må ikke standse uden for deres stoppesteder. 
 
Hvis en kunde i forbindelse med udstedelsen af en kontrolafgift oplyser at skulle af ved et stoppested, vil 
kontrollørerne forlade bussen sammen med kunden. 
 
Movia har ikke adgang til videooptagelser fra bussen. Det er som udgangspunkt kun politiet, der kan få ad-
gang til bussens videooptagelser. 
Movias kontrollører bærer ganske rigtigt kameraer på kroppen under billetkontrollen. Det gør de for at fo-
rebygge og opklare vold samt trusler og sikre et trygt arbejdsmiljø. Kameraet optager lyd og billede, når 
kontrolløren aktiverer kameraet. I det konkrete tilfælde har det ikke været aktuelt at aktivere kameraet. 
 
Vi beklager, hvis klager ofte er berørt af forsinkelser på linje 500S. Når det sker vil vi bede klager kontakte 
os på https://dinoffentligetransport.dk/kundeservice/kontakt-og-service/kontakt-bus-og-lokaltog/forsinkel-
ser/  
 
MOVIA Kontrolløren fejlvurderer situationen og er tilsyneladende meget opsat på sin “fangst” - [Klagerens 
søn] er lige stået på bussen i tillid til at chaufføren kan hjælpe ham, og [Klagerens søn] har set kontrolløren. 
 
[Klagerens søn] er først i rækken af passagerer, men stiller sig ikke ved chaufføren da der er flere bag ham, 
og passagen i bussen er meget smal - Han er høflig og går netop frem, så de andre passagerer der også skal  
med bussen kan komme ind.  
 
[Klagerens søn] hensigt er efterfølgende at gå tilbage og spørge chaufføren om hjælp, når de andre passa-
gerer er kommet forbi.  

https://dinoffentligetransport.dk/kundeservice/kontakt-og-service/kontakt-bus-og-lokaltog/forsinkelser/
https://dinoffentligetransport.dk/kundeservice/kontakt-og-service/kontakt-bus-og-lokaltog/forsinkelser/
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Kontrolløren ser [Klagerens søn] gå ind i bussen uden at registrere billet/kort og tager straks fat i ham og 
begynder sin afhøring og kontrolafgift - Bussen er ikke begyndt at køre - [Klagerens søn] siger til kontrollø-
ren at han skal tale med chaufføren om køb af billet - men han ikke får lov af kontrolløren til at gå tilbage og 
kontakte chaufføren som det var hans hensigt, og [Klagerens søn] beder derfor om at måtte stå af bussen! 
 
Det er voldsomt ubehageligt at blive udstillet negativt med onde hensigter, i et offentligt rum og skulle 
svare på alle mulige spørgsmål fra en meget flittig kontrollør - når man bare ønsker vejledning om køb af 
billet! Det er kontrolløren der forhindrer [Klagerens søn] i at kontakte chaufføren for at få hjælp til køb af 
billet, ved straks at påbegynde et bødeforlæg - og [Klagerens søn] svarer ganske rigtigt nej til om han har 
forespurgt chaufføren - Det får han jo ikke mulighed for - han har kun sagt til chaufføren at han har et 
spørgsmål . . . og ville gå tilbage til chaufføren når folk var kommet forbi. 
 
[Klagerens søn] har aldrig modtaget en bøde før, og var ydmyget og forvirret i situationen over den hårde  
behandling - derfor bad han jo som sagt kontrolløren, om at måtte stå af bussen, der endnu ikke var  
begyndt at køre, også fordi han følte sig utilpas. Det var kontrolløren 
s beslutning at han ikke må stå af - og  
kontrolløren tilbyder heller ikke [Klagerens søn], at stå af sammen med ham - han fik bare besked på at han 
jo kunne klage. 
 
Movia har som offentligt trafikselskab ret til at udstede kontrolafgift til passagerer uden gyldig rejsehjem-
mel jf. trafikselskabslovens § 29. stk. 1.  
 
”[Klagerens søn] er først i rækken af passagerer, men stiller sig ikke ved chaufføren da der er flere bag ham”  
 
Det er ærgerligt, at [Klagerens søn] stiger først på bussen foran andre passagerer og går forbi chaufføren, 
hvis han vil spørge chaufføren til råds. Movia har ikke mulighed for at vurdere hensigter; stiger du på bus-
sen og passerer du chaufføren, har du påbegyndt din rejse og må formodes i stand til at fremvise gyldig rej-
sehjemmel på forlangende. Kan der ikke fremvises en gyldig billet på kontrollørens forlangende, vil et se-
nere køb ikke blive tilladt. 
 
Vores kontrollører bestræber sig på at opføre sig høfligt og professionelt i forbindelse med en billetkontrol - 
specielt når det drejer sig om unge mennesker, og vi beklager, hvis [Klagerens søn] har haft en dårlig ople-
velse i forbindelse med udstedelsen af afgiften. Når der udstedes en kontrolafgift giver kontrollørerne en 
klagevejledning. 
 
Efterspil: 
Det er beskæmmende at samfundet er indrettet så aggressivt, at mennesker ikke kan have tillid til det  
offentlige rum og til offentlig ansatte.  
 
Gør dit bedste men forvent det værste. 
 
[Klagerens søn] føler i dag stort ubehag ved at køre i bus, hvis han ser en kontrollør står han af - det har væ-
ret en stor overvindelse for ham at lægge situationen bag sig og komme videre. Han har aldrig før fået en 
kontrolafgift - har altid lært at have tillid til det offentlige og betale hvor det forventes at han betaler.  
 
Derfor er det også helt utroligt at samfundet prioriterer en busbillet til måske 25 kr. bliver til en sag der har  
kostet kr.25.000 eller mere, den tid og de penge kunne være blevet brugt bedre! 
 
Movia behandler deres kunder på en ubehagelig og grisk facon, hvilket kun kan lade sig gøre fordi de ikke  
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har nogen konkurrenter. Movia har inddrevet bøden + afgift? 
 
Jeg forventede, at når jeg med det samme reagerede på den afgift [Klagerens søn] havde fået, så ville man 
fra MOVIAs side lade sagen gå sin gang, og være interesseret i at høre hvad udfaldet på klagen ville blive før  
man tillod sig at opkræve afgiften.  
 
Derfor spekulerer jeg nu over om MOVIA på forhånd kender udfaldet af alle klagemuligheder - Så kan man  
jo lige så godt betale afgiften først som sidst? 
 
Den kollektive trafik bygger som så meget andet i Danmark på tillid og er derfor et åbent system med ud-
bredt selvbetjening. Det er derfor en kundes eget ansvar at kunne fremvise en gyldig billet til hele rejsen på 
forlangende. 
 
Der er sendt en afgørelse til den oplyste e-mailadresse den 03. august. I afgørelsen oplyses en betalingsfrist 
den 17. august. Da vi ikke har registreret en betaling eller modtaget et svar inden betalingsfristens udløb 
påbegyndes en rykkerprocedure.” 
 

Og videre fra klageren med rød skrift og Movias svar med sort skrift:  
 
” spørgsmål til rejsekort - Jeg forstår ikke spørgsmålet vedr. rejsekort? det er ikke er ofte at [klagerens søn] 
tager til København, derfor var han usikker på hvor mange penge han havde på sit rejsekort, og valgte der-
for at købe billet på telefonen så han var dækket ind. 
Klager nævner selv i sin indsigelse, at [klagerens søn] normalt benytter et rejsekort og ikke mobilbilletter, 
hvorfor det er en del af den samlede vurdering af sagen. 
 
[Movias] spørgsmål til rute - Den medsendte skærmdump er bare et eksempel der viser de omlægninger 
rejseplanen kom op med da [klagerens søn] prøvede at søge på rejseplanen - og dermed skabte forvirring 
og usikkerhed for ham om hvordan han bedst kom fra A til B. Af samme grund valgte [klagerens søn] at 
sætte sin lid til buschaufføren, der ville kunne hjælpe ham med antal zoner, rute og køb af billet. Der er 
mange transport muligheder når man skal til københavn fra vores adresse - Men, det er også forvirrende - 
og ekstra forvirrende når der er annonceret mange omlægninger og afspærringer - hvem ved så bedre, end 
den der kører bussen? 
 
Den eneste ændring på linje 500S mod Kokkedal, som [klagerens søn] befinder sig i, var i forbindelse med 
letbanearbejdet omkring stoppestederne Fabriksparken og Mellemtoftevej, hvilket også fremgår af det ind-
sendte klip af Rejseplanen: 



   

18 
 

 
 
De øvrige ændringer, der fremgår af det indsendte, omhandler ikke Tour de France, [klagerens søn]’ videre 
rejse eller området omkring Bryggen. 
 
Bus, tog og metro kørte normalt og zonerne var ligeledes uændrede. 
 
Den pågældende linje 500S, som [klagerens søn] befinder sig i, kører den modsatte retning end den frem-
søgte rejse på det indsendte udklip viser. 
 
Den 29. juni, dagen for kontrolafgiftens udstedelse, var der kun spærret for buskørsel i indre by i området 
omkring H.C. Andersens Boulevard-Vester Voldgade-Tietgensgade-Jernbanegade og stoppesteder på de 
berørte veje blev derfor ikke benyttet: 
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• MOVIA har modtaget et eks. på et skærmdump fra rejseplanen der viser omlægninger på dagen - Jeg har 
bedt om at få returneret det omtalte skærmdump jeg har sendt til MOVIA- se venligst mail fra MOVIA. Des-
værre er det skærmdump jeg sendte til MOVIA blevet komprimeret til ukendelighed - derfor vedhæfter jeg 
det oprindelige skærmdump jeg brugte til at vise MOVIA at situationen var speciel - MOVIA har altså mod-
taget skærmdump fra dagen fra rejseplanen sammen med indsigelsen over den afgift [klagerens søn] fik i 
bussen - Situationen var sådan over store dele af København. 
 
Det er korrekt, at Movia har modtaget et skærmdump af rejseplanen i klagers første indsigelse. Det skyldes 
en misforståelse fra min side, da jeg havde fået indtrykket af, at det var vedhæftet klagers kommentar til 
ankenævnet. Det beklager jeg. 
 
• Jeg har indsat link der fortæller om det forventede trafikkaos pga. “tour de france” i København, mange 
mennesker og afspærringer - Derfor var der behov for at få hjælp og vejledning fra buschaufføren 
• Ifølge MOVIAS egne rejseregler så har Chaufføren altid pligt til at vejlede passageren - Det er derfor også 
væsentligt at påpege - at det ikke er muligt at spørge chaufføren om råd og vejledning uden at stå ind i bus-
sen - Det er lidt svært at skulle stå og råbe til chaufføren ude fra gaden - [klagerens søn] forventede hjælp 
men fik en afgift - Derfor er det meget provokerende når MOVIA selv meget helligt fremfører citat: I 
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Danmark bygger vores samfund på tillid - også i den kollektive trafik. Jeg spørger bare - Hvad er det for en 
tillid der er tale om? 
 
Hvis man har spørgsmål til bussens rute eller lignende skal man selvfølgelig spørge chaufføren til råds ved 
sin påstigning. Det kan dog ikke forventes, at en chauffør skal kunne rådgive om omlægninger på andre lin-
jer. 
 
Ifølge MOVIAs egne regler, så er det er chaufførens pligt at vejlede passagererne, og passagererne må ikke 
tage plads før de har tjekket ind eller købt billet. [klagerens søn] har ikke på noget tidspunkt sat sig i bus-
sen, han er lige stået ind i bussen og er gået frem for at lade de bagved stående passagerer komme forbi, så 
han kunne gå hen til buschaufføren for at bede om vejledning til billetkøb. Det skal siges - at 500S som jeg 
selv har kørt med et par gange - de kører som død og helvede, hvilket de kan gøre fordi de har lange stræk 
mellem stoppesteder og bussen kører på alle typer veje inc. Motorvej - Så der er ingen passagerer der har 
deres liv kært, der har noget ønske om at stå op i denne buslinje. 
 
Vi vil anbefale klager at tage kontakt til Movia næste gang kørslen opleves som uforsvarlig. 
 
Som beskrevet tager billetkontrolløren straks fat i [klagerens søn], og påbegynder sin billetkontrol, før bus-
sen er begyndt at køre! [klagerens søn] kan se at billetkontrolløren ikke har til hensigt at være imødekom-
mende og hjælpe ham, han får ikke lov til at gå hen til buschaufføren, og beder derfor om at stå af bussen - 
der holder stille - Men det får han ikke lov til! han får besked på at han jo bare kan klage efterfølgende - og 
bliver ikke hørt! Billetkontrolløren bryder alle regler ved at tilbageholde [klagerens søn] i bussen. Når [kla-
gerens søn] beder om at stå af en bus der holder stille, må han ikke tilbageholdes - Som MOVIA selv skriver 
omkring deres regler - Det er billetkontrolløren der skal stå af sammen med [klagerens søn], hvis han selv 
finder det nødvendigt. Hvis [klagerens søn] havde fået lov til at stige af bussen - så havde der heller ikke 
været grundlag for at pålægge ham en afgift - det ved billetkontrolløren også godt - så billetkontrolløren 
har handlet med fuld overlæg og overtrådt samtlige regler. 
 
Movia skriver citat: Det er ikke en betingelse, at man har fundet sig en siddeplads for at rejsen kan betrag-
tes som værende påbegyndt - Men! det er vel nødvendigt at bussen er begyndt at køre før man kan kalde 
det en rejse! 
 
En billetkontrol påbegyndes, når dørene lukker og bussen forlader stoppestedet. Det har også været tilfæl-
det i den konkrete situation, hvilket tidspunkterne for bussens GPS, kontrolafgiftens udstedelse samt tids-
forbruget for selve kontrolsituationen underbygger. 
 
MOVIA skriver citat: Billetkontrollen er påbegyndt efter bussen har forladt stoppestedet - Billetkontrollen 
er påbegyndt før bussen begynder at køre! Uagtet hvormange gange MOVIA fremkommer med en løgn så 
ender den ikke med at blive til sandhed - desværre! Bussen har ikke forladt stoppestedet den holder stille 
og [klagerens søn] er lige gået frem og står op i bussen da billetkonduktøren begynder sin “fest” med kon-
trolafgift. Det er trods alt godt at læse, at MOVIA udmærket ved at de ikke må tilbageholde passagerer i bus 
eller tog - det håber jeg så de husker til næste gang en passagerer beder om at få lov til at stå af bus eller 
tog. Jeg har forslået at MOVIA brugte deres videooptagelser fra bussen samt billetkontrollørens bodycam, 
så det var hurtigt og nemt at afklare hele situationen der udspiller sig indenfor få minutter - men det er 
“desværre” ikke muligt da MOVIA efter eget udsagn ikke har adgang til deres egne videooptagelser fra bus-
sen, og skal bede om adgang gennem politiet - men, så gør dog det! Det vil kun understøtte [klagerens søn] 
forklaring - hvilket der er meget brug for her - med alle de løgne og bedrag man som forbruger skal igen-
nem hos MOVIA. Det undrer mig meget det ikke er strafbart at MOVIA prøver at vildlede og obstruere An-
kenævnet - hvad der er tydeligt der foregår i denne sag. Videre vil jeg gøre opmærksom på at billetkontrol-
løren ikke fandt det nødvendigt at bruge sin bodycam - Det er nok fordi det ville afsløre en meget aggressiv 
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billetkontrollør der havde en fest med eget publikum inde i bussen - hvilket han ikke havde lyst til at afsløre 
eller give slip på. Det er jo lige før at man som passager selv skulle udstyre sig med samme bodycam - bare 
så der er lidt balance i tingene. 
 
Klager har ikke selv været til stede i bussen. Hvis en passager ønsker at forlade bussen kan han eller hun 
gøre det, når bussen er ved et stoppested. 
 
Videooptagelser fra bussen tilhører det enkelte busselskab og Movia har ikke adgang til dem. 
 
Et body-cam bruges i forbindelse med potentielle strafbare forhold - som fx vold og trusler - og vores kon-
trollører fandt heldigvis ikke behov for at aktivere det i den konkrete situation. 
 
Billetkontrollen foregik helt normalt, hvilket tidsforbruget på 36 sekunder også vidner om. En ”normal” 
kontrolafgift tager i gennemsnit mellem 30 og 60 sekunder at udstede. 
 
Kontrollørerne forlader bussen to stop efter ved Glostrup St.” 

 
 

Og videre:   
 
”Det er muligt at Ankenævnet vælger at afsluttet høringsfasen - Jeg vil dog stadig mene at der er mange 
punkter hvor MOVIA slipper afsted med påstande om facts, samt påstået vilje til hjælpe deres kunder. 
MOVIAs påstand om vilje til at hjælpe deres kunder! 
SPØRGSMÅL? 
Den 3. aug. 2022 kl. 12.42 skrev Movia Kundecenter til mig citat: 
Vi lægger stor vægt på at behandle kunder, der har modtaget en kontrolafgift, lige. Samtidig tager vi også 
altid stilling til, om der kan være særlige situationer eller omstændigheder, der gør sig gældende i den en-
kelte sag. 
Hvis denne situation ikke har været særlig, så vil jeg gerne vide hvad en særlig situation kunne være ifølge 
MOVIAs eget udsagn? 
påstande om facts! 
 
En særlig situation eller omstændighed kontrollørerne tager med i betragtning kunne fx være meget ba-
gage, barnevogne, gangbesvær eller krykker/rollator, sprogvanskeligheder osv. 
 
SPØRGSMÅL? 
I MOVIAs fremsendte grafik står der at bussen holder stille 11.49.13 - Men det fremgår ikke hvornår bussen 
er ankommet? 
 
Bussen ankommer til stoppestedet kl. 15:48:43 og forlader det igen kl. 15:49:13. 
 
Der er heller ikke taget stilling til Ankenævnets spørgsmål citat: 
Til brug for ankenævnets afgørelse af sagen, har vi brug for at få oplyst, hvornår en kontrollør logger udste-
delsen af en kontrolafgift – 
1. sker dette efter kontrolløren har spurgt passageren om billet, men ikke fået forevist nogen, og derfor 
ved, at der nu skal påbegyndes udstedelsen af en kontrolafgift?  
2. eller sker det nøjagtigt samtidigt med, at passageren forespørges? Og hvordan sikres det i givet fald, at 
logningen begyndes forfra ved hver eneste forespørgsel og ikke kun, når der skal udstedes en kontrolafgift, 
hvis nr 2) er den fremgangsmåde, der anvendes.  
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3. Movia har i andre sager kunnet forevise en grafik over bussens afgang fra et stoppested (fx i klagesag nr. 
2022-0142, hvor bussens præcise kørsel omkring stoppestedet fremgik, se nedenfor. Er det muligt at få 
samme grafik i nærværende sag for at afgøre bussens eksakte afgang på baggrund af de modsatrettede for-
klaringer fra klageren og Movia?: 
 
Kontrolløren logger tiden, så snart det konstateres, at en kunde ikke kan vise en gyldig billet på hans eller 
hendes forespørgsel. 
 
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at få en grafik over bussens præcise afgang/lokation ved en al-
mindelig søgning, men jeg har efterlyst det og vil eftersende, så snart det er modtaget. 
 
Tidspunktet på påbegyndelse af kontrolafgiften i bussen har ikke på noget tidspunkt fremgået - Selvom jeg 
har gjort opmærksom på at [klagerens søn] havde tabt sin billet/afgift - Så har MOVIA ikke skrevet det. 
Jeg har desværre ikke den store tillid til det private ankenævn og den måde sagen er blevet behandlet på, 
og det er efter min bedste overbevisning nødvendigt at der bliver handlet politisk på dette private retssy-
stem - Det er meget tydeligt hvem der bliver den “lille mand” i det spil der spilles her, det trænger til et 
grundigt eftersyn og en ændring med mere gennemsigtighed.” 

  
 

 
På ankenævnets vegne 

 

   
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 


