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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2017-0010 
  
Klageren: XX på egne vegne og på vegne af ægtefællen YY 
  Finland 
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S 
CVRnummer: 21263834 
 
Klagen vedrører: To kontrolafgifter på hver 750 kr. for manglende forevisning af billetter, 

da klagerens pung blev stjålet umiddelbart inden påstigning på metroen 
samt rykkergebyrer på 100 kr. til hver  

 
Parternes krav:  Klageren ønsker kontrolafgifterne annulleret 
  Indklagede fastholder disse 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Niels Martin Madsen 
  Torben Steenberg 

Bjarne Lindberg Bak  
  Rikke Frøkjær 
 
 

 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på sit møde den 19. september 2017 truffet følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
Metro Service er berettiget til at opretholde kravet om klagernes betaling af kontrolafgifterne på 
hver 750 kr. samt rykkergebyrer på hver 100 kr.  
 
Klagerne skal betale beløbet til Metro Service, som sender et girokort til dem.  
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets ved-
tægter § 24, stk. 2, 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 sagsan-
læg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel 
forsikringsretshjælp. 
 

-oOo- 
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SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: 
 
Klageren og hendes ægtefælle var med deres baby på besøg fra Finland i København den 6. no-
vember 2016, hvor deres ven købte en 24-timers billet til dem til i alt 320 kr. De skulle retur til 
lufthavnen den 7. november 2016, og ifølge klageren tjekkede hun umiddelbart inden ombordstig-
ning, at hun havde billetterne i sin pung. Klageren havde en klapvogn, som en fremmed herre 
hjalp hende med at bære ind i metroen. Hun havde lagt sin pung i en taske, som hang over klap-
vognens håndtag. Pludselig opdagede hun, at hendes pung var væk, og straks derefter kom en 
steward og anmodede om at se billetter.  
 
Da klageren og ægtefællen ikke kunne forevise dette, blev de hver pålagt en kontrolafgift på 750 
kr. Stewarden noterede på kontrolafgiften, at de havde oplyst, at klagerens pung var blevet stjålet.  
 
Samme dag indgav klageren en politianmeldelse vedrørende pungen og anførte, at den indeholdt 
betalingskort, kørekort, penge og andre kort og papirer.  
 
Hun anmodede endvidere samme dag Metro Service om at annullere kontrolafgifterne og vedlagde 
politianmeldelsen samt kopi fra vennens bankudskrift på betaling af 320 kr. i en billetautomat i 
Kastrup Lufthavn den 6. november 2016.  
 
Metro Service fastholdt kontrolafgifterne i breve af 17. november 2016 med den begrundelse, at 
billetter skal kunne forevises på forlangende, og at det var uheldigt, at pungen var blevet stjålet, 
så de ikke havde kontanter til at købe nye billetter, inden de steg om bord på metroen.  
 
Klageren præciserede i mail af 20. november 2016, at der ikke var tale om, at, pungen var stålet 
inden de steg på metroen, og at ægtefællen desuden ville have kunnet købe nye billetter, efter-
som hans pung ikke var stjålet. Endvidere anførte hun, at Metro Service ikke kunne forlange, at 
man tjekker sine billetter hvert sekund. 
 
Den 21. november 2016 svarede Metro Service, at de ikke kræver, at man tjekker sine billetter 
hvert sekund, men de kræver, at man på forlangende kan vise billet. Herefter fastholdt de kontrol-
afgifterne.  
 
Da disse ikke blev betalt, sendte Metro Service en betalingspåmindelse med et rykkergebyr på 100 
kr. til hver af dem den 13. december 2016.  
 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Klageren og ægtefællen kunne ved kontrol i metroen ikke forevise gyldig rejsehjemmel.  
 
Kontrolafgifterne blev dermed pålagt med rette.  
 
Ankenævnet lægger til grund, at hendes pung kort før kontrollen var blevet stjålet, men finder 
samtidig, at hun er den nærmeste til at bære risikoen ved et sådant tyveri. Den afledte følge af 
tyveriet, nemlig udstedelsen af to kontrolafgifter på i alt 1.500 kr., må klageren anmelde som et 
krav i sit eget forsikringsselskab.   
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Det ændrer ikke ved denne vurdering, at klageren har indgivet politianmeldelse vedrørende tyveri-
et af sin pung. Den omstændighed at der er fremlagt kvittering for køb i billetautomat i Kastrup 
kan ej heller føre til et andet resultat, da en billet er upersonlig og et ihændehaverbevis, hvorfor 
den kun er gyldig for ihændehaveren og skal forevises ved kontrollen. 
 
Det bemærkes, at pligten til at betale kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren bevidst har 
forsøgt at unddrage sig betaling. Dette er et område med stor mulighed for omgåelse af reglerne 
om at forevise gyldig rejsehjemmel, hvorfor ankenævnet finder, at der ikke er grundlag for at fra-
vige reglerne om, at passageren selv bærer ansvaret for korrekt billettering.  
 
På den baggrund finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, 
at klagerne skal fritages for kontrolafgifterne. 
 
Da kontrolafgifterne ikke blev betalt inden udløbet af betalingsfristen, var Metro Service i medfør 
af renteloven § 9 b, stk. 2, berettiget til at sende betalingspåmindelser med et rykkergebyr på 100 
kr. til klageren og ægtefællen.  
 
   
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 jernbanevirk-
somhedens 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 udste-
delse af kontrolafgift fremgår. Det anføres således bl.a., at passageren skal have gyldig rejse-
hjemmel 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 perro-
nen forlades.  
 
Passagerer, der ikke på forlangende viser gyldig billet eller kort, herunder korrekt ind-checket rej-
sekort, skal betale en kontrolafgift på 750 kr.  
 
Selskaberne kan nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. mod samtidig betaling af den ordinære billet-
pris, hvis særlige forhold gør sig gældende. 
 
Det følger af bekendtgørelse om lov om renter ved forsinket betaling § 9 b, at for rykkerskrivelser 
vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt skrivelsen er frem-
sendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 3, 
for at anmode en anden om at inddrive fordringen på fordringshaverens vegne, såfremt dette er 
sket med rimelig grund (inkassogebyr). Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. 
inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. 
 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
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Klageren anfører følgende:  
 
“We came to Copenhagen 6.11.2016 evening and my friend [ ] bought us 24 hours tickets. I kept my ticket 
and my husband's ticket (fare evasion ticket no. [ ]) in my wallet. When we were heading back to airport 7.11 
I checked that I have both tickets with me and we went to metro. There was a friendly man (probably arabic) 
who came to help us with our strollers. In the metro he stood next to me and our baby's stroller. Soon after 
that, I realized that my wallet is gone. Almost at the same second came the ticket inspectors. I started to cry 
because my wallet had just been stolen and  I realized that our tickets are in my stolen wallet.   
 
In other worlds, I found out that my wallet had been stolen few minutes before the inspectors came. So I 
didn't have the opportunity to buy us new tickets. If we would have noticed it, my husband would of course 
have bought us new tickets. When we went to metro we had our tickets with us. That's why, we can't accept 
this fine. We had proper tickets, but got robbed. I have sent to Metro Kundservice my police report and a 
receipt that my friend bought us the tickets.”  

 

 
Indklagede anfører følgende:   
 
“Like all other means of public transportation in the greater Copenhagen area, the Copenhagen Metro em-
ploys a self-service system, where the passenger is responsible for being in possession of a valid ticket, for 
the entire journey, before boarding the train. Passengers must be able to present a valid ticket on demand to 
the ticket inspectors. 
 
In cases where passengers are not able to present a valid ticket, a fare evasion ticket will be issued, which is 
currently DKK 750, - for adults. This basic rule is a prerequisite for the self-service system that applies to 
travel by public transport. The above mentioned information is available on www.m.dk and on 
www.dinoffentligetransport.dk as well as on our information boards which are placed at every station. The 
information wall contain travel information in both English and Danish. 
 
On the Traffic information board it is stated: 

 

 
 
 
The complainant in this case has been in a very unfortunate situation, but this does not change the fact that 
it is the responsibility of the passenger to present a valid card or ticket upon demand. 
 
We must point out that we do not take into consideration whether the lack of a valid ticket is due to a con-
scious or unconscious act, and since we want to treat all passengers equally, we only consider the fact that it 
is the customer's responsibility - before boarding the train - to secure a ticket, that can be presented on de-
mand. 
 

A ticket is impersonal and therefore only valid for the bearer at the time for ticketing. That the complainant 
enclose a receipt for something bought by [their friend] at DSB Kastrup do not change this fact.” 

www.m.dk
http://www.dinoffentligetransport.dk/
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På ankenævnets vegne  
  

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 

 


