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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2017-0057 
  
Klageren:  XX 
  2000 Frederiksberg 
 
Indklagede: DSB S-tog  
CVRnummer: 25050053 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. nedsat til 125 kr. under sagens behandling for 

udløbet periodekort, da klageren i kontrolsituationen ikke kunne finde 
det fornyede periodekort, samt rykkergebyrer, inkassoomkostninger og 
renter. Klageren har endvidere betalt for dobbelt periodekort for perio-
den 29. juni 2016 – 28. juli 2016 

 
Parternes krav:  Klageren ønsker hele kontrolafgiften, rykkergebyrer, inkassoomkostnin-

ger og renter annulleret samt refusion for den dobbelt betalte periode  
 

Indklagede fastholder den nedsatte kontrolafgift samt rykkergebyrer, 
inkassoomkostninger og renter. Indklagede tilbyder refusion af 375 kr. 
for den dobbelt betalte periode, hvorefter det samlede krav er opgjort 
til 477,62 kr. 

 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Niels Martin Madsen 
  Torben Steenberg 
  Rikke Frøkjær (2 stemmer) 
   
 
 

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

 
AFGØRELSE 

 
DSB er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af den nedsatte kontrolafgift på 
125 kr. samt rykkergebyrer, inkassogebyr og renter. Ankenævnet har ikke kompetence til at tage 
stilling til inkassofirmaets inkassoomkostninger. 
 
DSB skal refundere 375 kr. til klageren svarende til prisen for et periodekort med to zoner for 30 
dage. 
 
Klageren skal betale det skyldige beløb fratrukket 375 kr. til DSB, som sender et girokort til klage-
ren.  
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Da klageren har fået delvist medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret, jf. ankenævnets ved-
tægter § 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 på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel 
forsikringsretshjælp. 
 
 
SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: 
 
Klageren rejste den 5. august 2016 med S-tog fra Valby st. til København H. Ved kontrol i toget 
kunne klageren kun forevise et udløbet periodekort, da hun ikke kunne finde det fornyede værdi-
indlæg til stamkortet. Hun blev derfor kl. 14:51 pålagt en kontrolafgift på 750 kr. 
 
Ifølge klageren fandt hun det gyldige værdiindlæg umiddelbart efter kontrolafgiftens udstedelse og 
netop, da kontrollørerne skulle til at forlade toget på København H. Hun løb efter dem og viste 
dem det gyldige kort, men kontrollørerne oplyste, at de ikke kunne gøre noget, og at hun skulle 
kontakte DSB. Klageren skyndte sig derfor op til det betjente billetsalg på Hovedbanegården, men 
her blev hun henvist til at klage via DSB’s hjemmeside. 
 
 

    
Kopi af kontrolafgiften    Oplysninger givet på kontrolafgiften 
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Kopi af det udløbne og det fornyede periodekort 

 
Klageren har oplyst, at hun den 11. august 2016 tre gange via DSB’s hjemmeside forsøgte at sen-
de en anmodning til DSB om at frafalde kontrolafgiften med den begrundelse, at hun rejste med 
gyldig rejsehjemmel, og at hun fandt det gyldige periodekort umiddelbart efter kontrolsituationen. 
Ifølge klageren fik hun beskeden ”tak for din henvendelse” samt oplysning om, at hun ville modta-
ge en kvittering pr. e-mail, hvilket hun imidlertid ikke gjorde. 
 
Hun henvendte sig derfor igen hos DSB på Hovedbanegården, men fik besked om, at det ikke var 
deres opgave at tage imod klager, og at hun skulle sende en e-mail eller ringe. 
 
Herefter kontaktede klageren DSB telefonisk den 24. august 2016. Ifølge klageren fik hun oplyst 
på den ene side, at hun skulle prøve at sende sin klage igen via DSB’s hjemmeside, men på den 
anden side, at DSB helt sikkert ville sende en e-mail tilbage. Klageren har oplyst, at hun ikke hav-
de mulighed for at gøre mere, da hun skulle rejse til Sydamerika af familiemæssige årsager, og 
hun returnerede først til Danmark i januar 2017. 
  
DSB rykkede klageren for betaling af kontrolafgiften den 19. september 2016 og den 24. oktober 
2016 og pålagde ved begge skrivelser et rykkergebyr på 100 kr., hvorefter de den 22. december 
2016 overdrog fordringen til inddrivelse via et inkassobureau. Inkassobureauet rykkede klageren 
for betaling den 3. januar 2017 og pålagde endnu et rykkergebyr på 100 kr., således at det samle-
de krav udgjorde 1.050 kr. Den 23. januar 2017 rykkede inkassobureauet endnu engang klageren 
og pålagde i denne forbindelse et inkassogebyr på 100 kr., et inkassosalær på 300 kr. og renter på 
23,49 kr. således at det samlede krav nu beløb sig til 1.473,49 kr. 
 
Den 3. februar 2017 efter klagerens hjemkomst til Danmark anmodede hun DSB om at frafalde 
kontrolafgiften og medsendte kopi af det gyldige periodekort via DSB’s hjemmeside. Hun oplyste 
endvidere, at hun var blevet opmærksom på, at hun havde betalt for perioden 29. juni 2016 – 28. 
juli 2016 to gange. 
 
DSB henviste den 15. februar 2017 klageren til at kontakte inkassofirmaet. 
 
DSB har under ankenævnssagens behandling tilbudt at nedskrive kontrolafgiften til 125 kr. og at 
refundere 375 kr. for perioden 29. juni 2016 – 28. juli 2016, som klageren har betalt for to gange, 
men har fastholdt kravet om betaling for rykkergebyrer, inkassosalær og renter. DSB har opgjort 
sit samlede krav til 477,62 kr. 
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SEKRETARIATETS BEHANDLING AF SAGEN: 
 
Sekretariatet har via DSB’s hjemmeside indsendt en testklage for at se, hvilke oplysninger der gi-
ves, efter man har trykket på ”send”. 
 
Udsnit af klageformularen på DSB’s hjemmeside: 
 

” 

 
[…] 
 

” 
 

 
Besked på hjemmesiden efter man har klikket på ”send”: 
 

”  

” 
 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Ankenævnet lægger til grund, at klageren i kontrolsituationen den 5. august 2016 fremviste et 
periodekort, som var udløbet den 28. juli 2016. Kontrolafgiften på 750 kr. blev derfor pålagt klage-
ren med rette. 
 
Klageren har oplyst, at hun fandt det gyldige værdiindlæg og viste det til kontrollørerne kort efter 
kontrolafgiftens udstedelse.  
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Det følger af de dagældende fælles rejseregler, at gyldig rejsehjemmel skal vises på forlangende. 
Det er ankenævnets opfattelse, at det beroede på klagerens egne forhold, at hun ikke inden rejsen 
havde sørget for, at det gyldige værdiindlæg lå forrest i indstikket, således at det kunne forevises 
med det samme på kontrollørens anmodning. 
 
DSB har på baggrund af klagerens indsendelse af det gyldige værdiindlæg tilbudt at nedsætte 
kontrolafgiften til 125 kr. efter reglen om glemt periodekort. Ankenævnet finder, at det ikke er 
godtgjort, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at DSB skal frafalde den fulde kontrol-
afgift. 
 
Ankenævnet bemærker dog, at det ville være hensigtsmæssigt, at en passager, som umiddelbart 
efter kontrollen finder sin gyldige, personlige rejsehjemmel, kan få en påtegning om, at denne blev 
forevist for kontrolpersonalet.   
 
For så vidt angår periodekortet for perioden 29. juni 2016 – 28. juli 2016, som klageren har betalt 
for to gange, har ankenævnet noteret, at DSB har tilbudt at refundere 375 kr. til klageren, hvilket 
svarer til prisen for den 30 dages periode, som klageren har betalt for meget. 
 
For så vidt angår de opkrævede rykkergebyrer og DSB’s overdragelse af sagen til inddrivelse via et 
inkassobureau, er det ankenævnets opfattelse, at det efter klagerens personlige og telefoniske 
henvendelser til DSB må have stået klart for hende, at hendes klage ikke var modtaget på rette 
sted, hvor den kunne behandles hos DSB, og at hun derfor ikke med rette kunne gå ud fra, at hun 
ikke behøvede at foretage sig yderligere. 
 
Da klageren ikke har reageret på DSB’s henvendelser, har DSB været berettiget til at opkræve 
rykkergebyrer, inkassogebyr og renter i henhold til rentelovens bestemmelser herom samt endvi-
dere at overdrage fordringen til inkasso. 
 
Det forhold, at klageren var bortrejst, kan ikke ændre på dette. 
 
Ankenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til spørgsmålet om inkassovirksomhedens op-
krævning af inkassoomkostninger (inkassosalær). 
 
 
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.  
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Passagerer, der ikke på forlangende viser gyldig billet eller kort, herunder korrekt ind-checket rej-
sekort, skal betale en kontrolafgift på 750 kr. 
 
Uddrag af de fælles rejseregler (august 2016): 
 
”2.4 Refusion og ombytning 

Rejsehjemmel kan kun refunderes eller ombyttes, hvis dette udtrykkeligt er fastsat for det enkelte produkt. I 

så fald skal original rejsehjemmel forevises og selskaberne kan opkræve gebyr. 
 

Mistet eller stjålen rejsehjemmel tilbagebetales ikke. 

 
Læs mere om refusion og ombytning på selskabernes hjemmesider. 

 
[…] 

 

2.5 Kontrol af rejsehjemmel 
Gyldig rejsehjemmel skal kunne vises frem for kontrolpersonalet under hele rejsen, ved udstigning, i metro-

en indtil metroens område forlades, og i DSB’s tog og lokalbanetog indtil perronen forlades. 
 

[…] 
 

Kan gyldig rejsehjemmel ikke fremvises på forlangende, vil en efterfølgende visning ikke blive accepteret, jf. 

dog pkt. 2.6 om rejse uden periodekort. 
 

Politiet kan medvirke eller tilkaldes under kontrollen, hvis kontrolpersonalet skønner det nødvendigt. 
 

2.6 Kontrolafgift 

Kunder, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herunder korrekt ind-checket rejsekort til deres 
rejse, skal betale en kontrolafgift. Det gælder også, hvis kunden har købt rejsehjemmel via en mobil enhed, 

og denne er løbet tør for strøm eller gået i stykker. 
  

[…] 
 

Selskaberne kan nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. mod samtidig betaling af den ordinære billetpris, hvis 

særlige forhold gør sig gældende. 
 

Kunder, der har et gyldigt personligt periodekort, men ikke kan forevise det ved kontrol, kan få kontrolafgif-
ten nedsat til 125 kr., såfremt kopi af periodekortet fremsendes til kundecenteret hos det selskab, som har 

udstedt kontrolafgiften senest 14 dage efter kontrolafgiftens udstedelse. Hos Lokaltog i Region H kan perio-

dekortet også forevises i et betjent billetsalg. 
 

[…]” 
 
Fra DSB’s hjemmeside: 
 
” 
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 ” 
 
Uddrag af renteloven: 
 
” 

   

” 
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PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
 

” at der jeg skulle vise min buskort, kunne jeg ikke finde den. Jeg vidste at jeg havde den. Da de to 
kontrollører forlod vognen, fandt jeg den. Jeg løb efter dem men de sagde at de ikke kunne gøre 
noget, at jeg skulle kontakte DSB. Jeg løb til deres kontor (ende st var hovedbanegården og det var 
lige der jeg snakkede med de to kontrollører)og på 3 min var jeg der. De sagde at det var ikke der 
jeg skulle klage, at det var til Deres virtuelt kontor: en hjemmeside hvor jeg kunne klage!!!! Så 
sendte jeg den klage og til sidst stå: "tak for din henvendelse" og at jeg ville få en email som kvitte-
ring for min henvendelse. Det skete ikke, så skrev jeg igen til DSB, i alt, 3 gange. Det gjorde jeg den 
11. august 2016. 
den første kl. 10:18 og den næste kl. 10:35 
Den tredje gang kan jeg ikke huske men var samme dag. OG JEG FIK INGEN RESPONS FRA DSB. 
INGEN EMAIL. 
Jeg var igen i DSB på hovedbanegården for at klage og de sagde at det var ikke deres opgave at 
modtage klager. At jeg skulle henvende mig via email eller ringe. Jeg ringede til DSB og det kan jeg 
også bevise, det kan DE også tjekke og DE vil se at jeg ikke lyver.  
Jeg ringede og jeg snakkede i 10 min ca, med en dame som i sidste ende ikke kunne hjælpe mig, 
hun sagde at jeg skulle igen prøve at sende den email via den kontrolafgiftklageside som DSB har. 
JEG BEDER DEM TJEKKE DSB´s OPKALD FRA AUGUST 2016, De vil se mit nummer [xxxxxxxx] 
Så vil De se at jeg også prøvede at henvende mig via telefon. 
Desuden, på grund af den kontrol afgift, opdagede jeg at, da jeg havde betalt for at forny min må-
nedskort, ekspedienten havde krævet penge for juli måned selv om juli var betalt.  
Og jeg kunne ikke gøre mere fordi jeg skulle rejse til sydamerika pga familie årsager og jeg kommer 
nu i januar måned og opdager at jeg står i RKI og med den regning som jeg synes er yderst uret-
færdigt. 
På telefonen sagde damen fra DSB kontoret, i august sidste år, at DSB helt sikkert ville sende en 
email tilbage.  
DET SKETE ALDRIG. 
JEG GEMTE PÅ MIN EMAIL DE EMAILS JEG PRØVEDE AT SENDE TIL DEN KLAGESIDE FRA DSB.  
 
JEG KAN SENDE BILLEDE AF DE EMAILS OG DE VIL KUNNE SE AT DE ER FRA DEN 11 AUGUST ALLE 
SAMMEN. DET VAR DEN DAG JEG PRØVEDE FLERE GANGE AT SENDE DEM.  
DET ER DET ENESTE. 
HVIS DE HAR EN OVERVÅGNINGSKAMARA PÅ HOVEDBANEGÅRDEN DSB, VIL DE KUNNE OGSÅ SE 
MIG, DEN DAG, GÅR FRA DEN ENE MEDARBEJDER TIL DEN NÆSTE, I HÅBET OM AT DE VILLE GUIDE 
MIG ELLER HJÆLPE MIG MED DET. 
OG JEG HÅBER OGSÅ AT I GEMMER OPKALDER FOR DER KAN DE HØRE SAMTALEN. 
 
JEG HAVDE PRØVET AT SENDE DEN EMAIL I AUGUST MÅNED. 
 
NU, DEN 2. I FEBRUAR, SENDTE JEG DEN IGEN. 
OG DEN 3. FEBRUAR KL 2:09 SVAREDE DE ENDELIG MED AT DE HAVDE FÅET MIN KLAGE. OG NU 
HAR SET DE BREVE FRA INKASSO!!!!!! 
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DET ER GROFT DEN BEHANDLING JEG HAR FÅET. 
OG JA, DEN REGNING VOKSER, MEN DET ER ET SPØRGSMÅL OM RETFÆRDIGHED FOR MIG. 
OG JEG VIL RETFÆRDIGHED. 
 
HVIS DET IKKE SKER, BETALER JEG MEN JEG VIL GÅ TIL MEDIERNE, DET VIL JEG BRUGE KRÆFTER PÅ 
OG PENGE FOR AT VISE DEN MÅDE SOM DSB BEHANDLER FOLK.  
MAN KAN IKKE GEMME SIG BAG EN VIRTUELT KONTOR OG FÅR FOLK TIL AT STRESSE I EN KAMP 
FOR AT AFKLARE EN SØLLE BØDE SOM FOR ØVRIGT ER URETFÆRDIGT.  
 
DER ER IKKE EN FACE TO FACE KONTOR HVOR MAN KUNNE VISE NOGET, MEN NÅR DET HANDLER 
OM AT KØBE DSB SERVICE, SÅ ER DER ET VIRKELIGT KONTOR MED MENNESKER.  
 
DET DER GØR MIN SAG MERE BITTER ER, AT FOR NOGLE ÅR SIDEN, VAR EN PIGE SOM STJAL MIN 
DATTERS IDENTITET OG REJSTE DANMARK RUNDT GRATIS.  
JEG FATTEDE IKKE AT MIN DATTER KUNNE FÅ SÅ MANGE BØDER, OG PÅ STORE BELØBE. MEN PGA 
PRINCIPPER BETALTE JEG HVER ENESTE AF DEM. INDTIL EN DAG HVOR JEG KUNNE SE AT PÅ EN AF 
DE KONTROLAFGIFTER VAR EN DATO SOM VAR UNDERLIGT FORDI MIN DATTER HAVDE VÆRET 
ALVORLIGT SYG I EN MÅNED. DERFOR HENVENDTE JEG MIG TIL DSB. DE FANDT DEN PIGE SOM 
STJAL MIN DATTER ID FOR AT REJSE GRATIS. 
 
MEN DSB ALDRIG HENVENDTE SIG TIL MIG FOR AT GUIDE MIG OM HVORDAN JEG KUNNE FÅ NO-
GET AF DET PENGE TILBAGE. OG DET VAR OMKRING 4000- 5000 KR ELLER MERE. 
 
JEG HAVDE OGSÅ MANGE PERSONLIGE UDFORDRINGER PÅ DET TIDSPUNKT SÅ JEG VALGTE AT 
GLEMME DEN SAG. 
 
OG NU, OVEN I KØBET AT JEG BETALTE DOBBELT FOR MIN BUSKORT, BLIVER JEG KRÆVET TIL AT 
BETALE EN URETFÆRDIGT BØDE OG RENTER OG INKASSO OR RKI!!!!!!! 
 
ER DET OK? 
JEG KØBER ALDRIG NOGET FOR AFBETALING, JEG SKYLDER IKKE FOLK NOGET, MEN DSB HÆNGER 
MIG PÅ RKI OG SENDER INKASSO FORDI JEG IKKE VIL BETALE EN YDERST URETFÆRDIGT BØDE?!!!!” 
 
Indklagede anfører følgende:   
 
” DSB kan bekræfte, at der den 5. august 2016 kl. 14:51 er udstedt en kontrolafgift til klager på en 
rejse fra Valby Station til Københavns Hovedbanegård. 
Kontrolafgiften blev udstedt, da klager ved billetkontrol i toget foreviste et Periodekort, som var 
udløbet den 28. juli 2016. Klager havde derfor ikke gyldig billet til rejsen, hvorfor DSB havde et 
berettiget grundlag for at udstede en kontrolafgift. 
 
Følgende fremgår af De Fælles Landsdækkende Rejseregler af 15. januar 2017: 
 
2.3. Køb af rejsehjemmel 
Ved rejser med tog, bus og metro skal kunden være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel. 
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Ved rejser med bus kan kontantbillet købes ved påstigning. Visse buslinjer kan undtages herfra 
jævnfør nærmere oplysning på www.dinoffentligetransport.dk. Chaufføren er kun forpligtet til at 
tage imod kontanter op til nærmeste hundrede kroner. 
Billet kan kun købes før påstigning ved rejser med DSB’s og Arrivas tog, med Metro, med Nærum-
banen og med lokaltog i region S, med Vestbanen samt med Midtjyske jernbaner (kun Odderba-
nen). 
Billet kan købes efter påstigning i lokaltog region H (bortset fra Nærumbanen), i Nordjyske jernba-
ner samt i Midtjyske jernbaner (kun Lemvigbanen). 
Der er mulighed for køb af rejsehjemmel i automater på DSB's, Arriva Togs og Metros stationer. 
Der kan derudover købes billetter i automater på de større stationer ved lokaltog region S, ved 
Vestbanen samt Midtjyske jernbaner (kun Odderbanen). Ikke alle billetter og kort kan købes i alle 
automater. Alle automater modtager mønter, og de fleste automater modtager også betalings-
kort. 
Der er også mulighed for at købe rejsehjemmel i selskabernes betjente salgssteder inden for åb-
ningstiden samt via selskabernes hjemmesider (Se afsnit 21). 
De fleste selskaber tilbyder også rejsehjemmel via mobile enheder (fx. mobiltelefon, smartphone og 
tablet). Denne service kan ikke tilgås hos alle teleselskaber, og på visse steder og tidspunkter har 
ikke alle teleselskaber den nødvendige dækning. 
Nærmere information, om hvordan og hvor der kan købes rejsehjemmel, findes på selskabernes 
hjemmesider (se afsnit 21). 
2.4. Brug af rejsehjemmel 
Kunden skal ved modtagelsen af rejsehjemmel sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. 
Kunden skal have gyldig rejsehjemmel ved indstigning herunder sikre sig, at rejsekortet er korrekt 
checket ind. Kunden kan forlænge rejsen ved et tilkøb af flere zoner til den ordinære rejsehjemmel. 
Tilkøbet skal foretages, mens den ordinære rejsehjemmel fortsat er gyldig. Regler for køb og brug 
af tilkøbsbillet følger de almindelige regler for køb af rejsehjemmel. 
Dette gælder også ved rejser med bus. Chaufføren udfører ikke systematisk billetkontrol, men kan 
give vejledning ved kundens forespørgsel. 
Rejsehjemlen giver ikke adgang til en bestemt afgang, medmindre dette fremgår af rejsehjemlen, 
og der garanteres ikke en siddeplads. For visse busser og tog kan der opkræves særlige tillæg, fx 
nattillæg. Dette vil fremgå af køreplanerne. 
Hvis rejsehjemlen har en tidsgyldighed, og denne udløber under rejsen, gælder rejsehjemlen ikke 
længere end til førstkommende endestation. Information om særlige regler vedr. tidsbegrænsnin-
ger/spærretid på rejsehjemlen findes på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21). 
For rejsekort gælder særlige regler (se www.rejsekort.dk/kortbestemmelser). 
For rejser med bybus i Århus kommune gælder, at kunden skal stige af bussen senest på det tids-
punkt, der er stemplet på billetten (se www.midttrafik.dk). 
2.4.1. Brug af billetter og kort 
Det er kundens ansvar, at pap- eller papirbilletter (fx Fårupkort) er korrekt udfyldt og gælder for 
hele rejsen og det område, der skal rejses i. 
Billetter eller kort er gyldige i den periode og på den strækning samt det omstigningsområde eller 
det antal zoner, som er påtrykt billetten eller kortet. 
Mobilklippekort er gyldige i den periode, og på den strækning samt det omstigningsområde eller 
det antal zoner, som antallet af stemplinger giver ret til. 
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Billetter og mobilklippekort skal også være gyldige i den fjerneste (dyreste) zone, som rejsen går 
igennem. 
Pendlerkort er gyldige i den periode, der er påtrykt. Pendlerkortet skal være gyldigt til alle zoner, 
der rejses igennem, og dermed det område kortet dækker. 
Billetter eller kort, der lyder på navn, må ikke overdrages til en anden person. Kunden skal stige på, 
inden billetten eller kortet udløber. Billetten eller kortet kan dog anvendes, hvis den var gyldig på 
det tidspunkt, hvor transportmidlet ifølge køreplanen skulle køre fra stoppestedet eller stationen. 
Hvis transportmidlet ikke kører efter en køreplan, men i intervaller, skal billetten eller kortet være 
gyldig fra det tidspunkt, hvor kunden står på bussen eller toget. Transportmidlet skal forlades ved 
førstkommende endestation. 
2.4.2. Brug af rejsekort 
Rejsekort, udstedt af Rejsekort A/S, kan benyttes som rejsehjemmel dog undtaget på Lemvigbanen, 
Bornholm og Samsø. Rejsekort skal være checket ind, inden rejsens start. Rejsekort skal også 
checkes ind, hver gang der stiges om til en bus, et tog eller en metro, og checkes ud ved rejsens 
afslutning. Det er kundens ansvar, at rejsekort er korrekt indstillet til den/de kunder, der rejser på 
kortet. 
For rejser med rejsekort gælder desuden reglerne i rejsekort kortbestemmelser jævnfør 
www.rejsekort.dk. 
2.4.3. Brug af mobilprodukter (der leveres via SMS eller app) 
Det er kundens ansvar, at rejsehjemlen er endeligt modtaget på den mobile enhed før påstigning. 
Billetter eller kort skal under hele rejsen være mulig at kontrollere for kontrollerende personale – 
det kan fx. ske ved scanning. 
Rejsehjemlen er kun gyldig på det telefonnummer, hvortil den er bestilt og må ikke videresendes. 
Der må ikke rettes i rejsehjemlen. 
Ved køb af mobilprodukter accepteres betingelserne for det enkelte produkt. Gældende betingelser 
fremgår af de enkelte selskabers hjemmesider (se afsnit 21). 
2.5. Refusion og ombytning 
Kunden kan kun få refunderet eller ombyttet sin rejsehjemmel, hvis dette udtrykkeligt er fastsat for 
det enkelte produkt. 
Kunden skal ved evt. refusion eller ombytning forevise den originale rejsehjemmel. Selskaberne kan 
opkræve gebyr. 
Er rejsehjemlen mistet, kan den ikke refunderes. 
Læs mere om refusion og ombytning på selskabernes hjemmesider (se afsnit 21). 
For så vidt angår indløsning af saldo på rejsekort henvises til Rejsekort Kortbestemmelser på 
www.rejsekort.dk. 
 
2.6. Kontrol af rejsehjemmel 
Under hele rejsen skal kunden medvirke til gennemførelse af billetkontrol, denne pligt gælder også 
umiddelbart efter, at kunden har forladt bussen eller er steget af toget og indtil perronen eller Me-
troens område forlades. 
Nogle billettyper kan købes som Print-Selv billet. Print-Selv billet på papir eller skærm skal sammen 
med det valgte ID vises ved billetkontrol. Billetten skal vises i sin helhed, og det skal være muligt at 
scanne koden på billetten. 
Mobilprodukter vises til kontrolpersonalet, fx. ved at der kan scrolles eller bladres efter behov eller 
ved, at kunden giver telefonen til kontrolpersonalet. Mobilproduktets gyldighed skal kunne verifice-
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res ved, at kontrolpersonalet sender en kontrolbesked eller foretager en kontrolopringning til det 
telefonnummer, hvortil mobilproduktet er bestilt. 
Kan gyldig rejsehjemmel ikke fremvises på forlangende, vil en efterfølgende visning ikke blive ac-
cepteret, jævnfør dog pkt. 2.7 om rejse uden pendlerkort. 
Politiet kan medvirke eller tilkaldes under kontrollen, hvis kontrolpersonalet skønner det nødven-
digt. 
2.6.1. Indrejsekontrol ved kaldt transportøransvar 
I tilfælde af at myndighederne i Danmark indfører transportøransvar, vil Arriva pålægges et krav 
om id-kontrol af alle rejsende fra Tyskland til Danmark. Det betyder, at alle rejsende fra Tyskland til 
Danmark i tillæg til gyldig rejsehjemmel skal fremvise gyldigt pas eller id-kort til indrejse i Dan-
mark, og hvis påkrævet et gyldigt indrejsevisum. Rejsende uden gyldigt pas eller id-kort samt evt. 
indrejsevisum kan nægtes adgang til toget. 
2.7. Kontrolafgift 
Kunder, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herunder er korrekt checket ind på rej-
sekort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift. Det gælder også, hvis kunden har købt rejse-
hjemmel via en mobil enhed, der ikke kan kontrolleres, fx hvis denne er løbet tør for strøm eller 
gået i stykker. 
Som kunde uden gyldig rejsehjemmel betragtes også kunder, der benytter kort med begrænset 
tidsgyldighed (fx. pensionistkort) uden for kortets gyldighedstid, eller hvis andre rejsetidsbegræns-
ninger ikke overholdes (fx. for hvornår cykler må medtages). Kunder, der rejser alene på andres 
personlige rejsekort, kortindehaveren skal altid selv være checket ind på kortet på de rejser, hvor et 
rejsekort personligt benyttes, eller med en anden kundetype, end kunden er 
berettiget til, rejser også uden gyldig rejsehjemmel. 
Kontrolafgiften udgør 750 kr. for voksne og 375 kr. for børn og hunde. For cykler er afgiften 100 kr. 
Kontrolafgifter ved rejser over Øresund med DSB kan også betales i SEK og udgør da 1.000 SEK 
(voksne), 450 SEK (børn og hunde) og 150 SEK (cykler). 
Kontrolafgiften udgør i ovennævnte tilfælde rejsehjemmel til en uafbrudt rejse til den station, som 
kunden oplyser, og kun med det selskab, der har udstedt afgiften. I busser udgør kontrolafgiften 
rejsehjemmel til bussens endestation. 
Ved kontrolafgifter udstedt til børn gælder, at kontrolafgiften kan anvendes som rejsehjemmel i 
både busser, tog og metro fra tidspunktet for udstedelsen og resten af døgnet (indtil kl. 03.59). 
Kunder, som har checket korrekt ind ved rejsens begyndelse, men som ikke har checket rejsekort 
ind ved skift af transportmiddel, rejser også uden gyldig rejsehjemmel. I denne situation udgør kon-
trolafgiften 10 kr. 
Kunden skal legitimere sig ved kørekort eller andet retsgyldigt dokument. Kunden skal kvittere for 
modtagelse af kontrolafgift, hvoraf fremgår navn, adresse, fødselsdato og underskrift. Der kan 
foretages opslag i CPR-registeret til identifikation eller kontrol af kundens oplysninger. Kunden skal 
ved sin underskrift bekræfte rigtigheden af de angivne oplysninger, hvor det er påkrævet. 
Selskaberne kan erstatte kontrolafgiften med et ekspeditionsgebyr på 125 kr. mod samtidig beta-
ling af den ordinære billetpris, hvis særlige forhold gør sig gældende. 
Kunder, der har et gyldigt personligt pendlerkort – herunder Rejsekort pendlerkort, men ikke kan 
forevise det ved kontrol, kan få kontrolafgiften ændret til et ekspeditionsgebyr på 125 kr. Der kræ-
ves herfor at kopi af pendlerkortet/periodekortet eller rejsekortnummeret fremsendes til 
kundecenteret hos det selskab, som har udstedt kontrolafgiften senest 14 dage efter kontrolafgif-
tens udstedelse. 
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Kunder, der hos DSB er tilmeldt Glemt-kort ordningen og ved kontrol i DSB-tog ikke kan forevise 
deres pendlerkort, kan endvidere ved at identificere sig med CPR-nummer rejse 6 gange pr. løben-
de år i pendlerkortets gyldighedsområde uden at skulle betale kontrolafgift. 
Selskaberne kan ændre størrelsen af kontrolafgifter og ekspeditionsgebyrer. 
Selskaberne kan opkræve gebyr for at sende betalingspåmindelser. Betales gælden ikke efter en 
eller flere rykkere, overdrages fordringen til inddrivelse via SKAT. Ved overtagelse af gælden bereg-
ner SKAT sig et gebyr, der tillægges gælden. For DSB og Arriva kan inddrivelse ligeledes ske ved 
inkassobureau. 
Enhver indbetaling på kontrolafgiften anvendes først til dækning af eventuelle påløbne, ikke-
betalte renter og gebyrer og dernæst til afdrag på selve hovedstolen. 
Da DSB ikke modtog betaling for kontrolafgiften inden betalingsfristen på 14 dage, har DSB den 19. 
september samt den 24. oktober 2016 sendt en rykker til klager. 
 
Da DSB fortsat ikke modtog betaling for kontrolafgift og rykkere, overdrog DSB den 22. december 
2016 sagen til inddrivelse via et inkassobureau. Inkassobureauet har den 3. og 23. januar samt den 
17. februar 2017 sendt betalingsopkrævninger til klager. 
 
Klager har i sin henvendelse til Ankenævnet oplyst, at hun i august 2016 henvendte sig i billetsal-
get på Københavns Hovedbanegård for at klage over kontrolafgiften, og at hun her blev henvist til 
at klage via DSB’s hjemmeside. 
 
DSB tilbyder ikke mulighed for at behandle klager i billetsalget, og denne opgave varetages alene 
af medarbejdere med de relevante kompetencer hos DSB Kundeservice. Klager fik på kontrolafgif-
ten informationer om, hvortil der kan rettes henvendelse: 
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Klager har også oplyst, at hun tre gange den 11. august 2016 har indsendt en klage til DSB via 
DSB’s hjemmeside. DSB har ikke modtaget disse henvendelse. Der er hos DSB ikke registreret fejl, 
der i august 2016 skulle have forhindret klager i at indsende en klage via DSB’s hjemmeside. 
 
DSB har via Ankenævnet anmodet klager om at indsende kopi af de klager, der skulle være ind-
sendt til DSB i august 2016. Dette har DSB ikke modtaget fra klager. 
 
Såfremt klager havde tekniske problemer med at indsende klagen via DSB’s hjemmeside, er der på 
kontrolafgiften oplyst en postadresse, hvortil der kan indsendes klager. 
 
DSB har registreret to opkald fra klager den 24. august 2016. Det ene opkald blev afbrudt af klager. 
Det andet opkald var af en varighed på 4 minutter og 47 sekunder. 
 

 
 
DSB har ikke noteret, hvad der blev drøftet med klager under denne samtale. Klager oplyser i sin 
klage til Ankenævnet, at hun ved samtalen blev vejledt til at indsende en skriftlig klage til DSB. 
 
DSB modtog først den 3. februar 2017 en henvendelse fra klager vedrørende kontrolafgiften ud-
stedt den 5. august 2016. Da gælden på dette tidspunkt var overdraget til et inkassobureau, har 
DSB henvist klager hertil. 
 
DSB har derfor ikke truffet en afgørelse i sagen. 
 
Da klager har dokumenteret, at hun havde et periodekort, der var gyldigt til rejsen, vil DSB i hen-
hold til De Fælles Rejseregler nedskrive kontrolafgiften fra 750 kroner til et administrationsgebyr 
på 125 kroner. 
 
Kravet om betaling af rykkere og inkassosalær vil blive fastholdt, da klager ikke har overholdt beta-
lingsfristerne og først kontaktede DSB efter modtagelsen af fire betalingsopkrævninger fra DSB og 
inkassobureauet. 
 
Klager har ved sin henvendelse til DSB i februar 2017 indsendt kopi af to periodekort, der viser, at 
klager har betalt dobbelt for perioden 29. juni – 28. juli 2016. Klager skal naturligvis ikke betale 
dobbelt for sine rejser, og DSB vil derfor på det foreliggende grundlag tilbagebetale 375 kroner til 
klager for de 30 dage. 
 
I henhold til ovenstående er DSB’s samlede krav følgende: 
 

Dato Postering Beløb 
5. aug. Kontrolafgift 750 kr. 
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2016 
19. sep. 

2016 
Rykkergebyr DSB 100 kr. 

24. okt. 
2016 

Rykkergebyr DSB 100 kr. 

3. jan. 
2017 

Rykkergebyr inkas-
so 

100 kr. 

23. jan. 
2017 

Inkassogebyr 100 kr. 

23. jan. 
2017 

Inkassosalær 300 kr. 

23. jan. 
2017 

Renter 23,49 
kr. 

17. feb. 
2017 

Renter 4,13 kr. 

20. apr. 
2017 

Nedskrivning kon-
trolafgift 

- 625 
kr. 

20. apr. 
2017 

Tilbagebetaling 
Periodekort 

- 375 
kr. 

20. apr. 
2017 

Samlede krav 477, 62 
kr. 

  
 
Da DSB, efter telefonsamtalen den 24. august hvor klager blev vejledt til at kontakte DSB skriftligt, 
ikke hørte yderligere fra klager før den 3. februar 2017, er det DSB’s opfattelse, at der har været 
berettiget grundlag for at sende rykkere til klager samt at overdrage gælden til inddrivelse hos et 
inkassobureau. 
 
Det er også DSB’s opfattelse at klager på kontrolafgiften, ved henvendelsen i billetsalget på Kø-
benhavns Hovedbanegård og da hun kontaktede DSB telefonisk blev vejledt tilstrækkeligt tydeligt 
omkring, hvordan hun kunne kontakte DSB for at klage over kontrolafgiften. 
 
Det må også konstateres, at klager ikke har reageret på flere rykkerskrivelser, som er sendt til kla-
ger fra DSB og fra Inkassobureauet. 
 
Efter at klager den 3. februar har kontaktet DSB er der den 17. februar 2017 sendt en rykker til 
klager fra inkassobureauet. Gebyr opkrævet for denne rykkerskrivelse vil blive frafaldet. 
 
På denne baggrund må DSB afvise at imødekomme klagers krav.” 
 
Hertil har klageren bemærket: 
 
” Jeg ønsker at opretholde min klage. 
De beder om at jeg sender de emails jeg sendte til DSB i august 2016. 
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Det er den klage der står I den redegørelse DSB sendte til Dem om den korrespondance der har 
været mellem DSB og mig. Det er den JEG PÅSTÅR AT JEG SENDTE 3 GANGE I AUGUST SIDSTE ÅR, 
via DSBs hjemmeside. OG JEG FIK EN TAK FOR HENVENDELSE, PÅ SELVE DSBs HJEMMESIDE, MEN 
JEG FIK ALDRIG ET SVAR PÅ MIN EMAIL. 
DSB oplyser ikke en email adresse på deres hjemmeside. Kun en klageside hvor man skriver sin 
sag. 
De emails jeg har er copy-past jeg lavede for at gemme hvad jeg sendte til DSB via deres hjemme-
side, eftersom DSB ikke oplyser en email adresse. Og jeg ville vide hvad jeg havde skrevet. Men på 
de emails kan De se dagen og tidspunkt og det er den dato og tid hvor jeg sendte klagen. 
 
Så jeg gik ud fra at DSB havde fået den.  
Hvis jeg henvendte mig til DSB igen, det var fordi jeg fik aldrig en "tak for henvendelse, etc etc" PÅ 
MIN EMAIL, ALDRIG.  
Derfor ringede jeg til DSB.  
 
OG JEG GENTAGER: DAMEN JEG SNAKKEDE MED I TELEFONEN SAGDE FOR DSBs VEGNE AT JEG 
SKULLE VENTE, AT HVIS JEG HAVDE SENDT MIN KLAGE, SÅ SKULLE DER GÅ NOGLE DAGE FØR MIN 
SAG VAR BEHANDLET. 
 
Jeg gentager: de emails jeg gemte, gemte jeg fordi jeg prøvede 3 gange at sende den klage og jeg 
ville have en kopi af det jeg havde sendt til DSB, derfor gemte jeg dem på min pc ved at sende dem 
til mig selv, FOR en sikkerheds skyld så jeg kunne vide hvad jeg havde skrevet på DSBs hjemme-
side. 
 
Men i stedet for at få annulleret eller nedsat den bøde, fik jeg en girokort  på 750 kr og en rykker. 
Jeg betalte ikke de 750 kr fordi jeg VED AT JEG SENDTE MIN KLAGE, og i stedet for at få EN NEDSAT 
bøde på 125 kr eller 175 kr, blev DSB ved med at sende en girokort på 750 og derefter var det med 
inkasso osv. 
 
Spørg Dem selv det her: hvorfor skulle jeg ringe til DSB og kræve en forklaring om hvorfor jeg ikke 
havde fået noget svar fra DSB, HVIS JEG I VIRKELIGHEDEN IKKE HAVDE SENDT DEN KLAGE? 
 
Jeg er ikke tosse eller senil og jeg så DSBs " tak for henvendelse" efter jeg trykte på "SEND" i den 
hjemmeside hvor man sender klager til dem. 
IGEN IGEN, JEG SIGER AT JEG SENDTE MIN KLAGE OG JEG FIK ALDRIG ET SVAR PÅ MIN EMAIL OG 
DERFOR RINGEDE JEG OG JEG TROEDE PÅ HVAD DAMEN I DSB SAGDE I TELEFONEN OG DERFOR 
VIL IKKE BETALE DEN INKASSO OG DSBs EKSTRA ARBEJDE VED AT SENDE RYKKER TIL MIG. DET ER 
URETFÆRDIGT. 
 
Og ja, DSB har ret at jeg kunne havde sendt det til den postadresse, men da jeg var ved hovedba-
negården sagde de at klager behandles på hjemmesiden og slut. 
Da jeg ringede til DSB sagde damen at helt sikkert var min klage kommet til DSB og at jeg skulle 
bare vente at den blev behandlet. 
Så, derfor brugte jeg ikke den adresse-postboks. 
Hvis jeg ser en "tak for henvendelse" så regner jeg med at min klage er modtaget af DSB.  
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Og for ikke så længe siden havde DSB problemer med deres systemer, men til min sag siger de at 
de har aldrig problem med det. Hvordan kan man forklare så at de aldrig fik min klage men på de-
res klage side fik jeg en " tak for henvendelse"? 
Hvis jeg havde vidst at min klage var aldrig nået hos dsb, så havde jeg brugt DSBs postboks. Hønse-
logik. Men damen sagde at jeg skulle vente at min sage blev behandlet, så ville de svare mig via 
email. 
Tænk på det her: HVIS DEN DAME HAVDE SAGT AT DET VAR IKKE SIKKERT AT KLAGEN VAR MOD-
TAGET AF DSB FORDI JEG IKKE HAVDE FÅET SVAR VIA EMAIL, ER DET IKKE EN LOGIK AT JEG IKKE 
HAVDE VENTET SÅ LANGTID OG AT JEG HAVDE MED DET SAMME SENDT BREVET TIL DET POST-
BOKS? 
HVORFOR GJORDE JEG SÅ DET IKKE? FORDI HUN SAGDE AT DEN VAR MODTAGET MEN DE VILLE 
FØRST SVARE NÅR SAGEN VAR BEHANDLET. DERFOR. 
 
Min eneste forsvar er at jeg ringede til DSB og at jeg gemte de tre emails (jeg har forklaret at efter-
som det var en hjemmeside uden en tydeligt email dsb har, derfor sendte jeg til mig selv, det 
samme jeg skrev på DSBs klageside) fra de 3 gange jeg sendte den klage.  
Og jeg sendte den klage 3 gange fordi jeg ikke fik en email tilbage. Jeg troede at jeg havde glemt at 
trykke på "send". 
Jeg påstår at DSB havde problemer med deres hjemmeside den dag men jeg er ubetydeligt og ikke 
en trussel for dem så de vil ikke indrømme at det var muligt at dsbs klageside ikke duede som det 
skulle. 
Og hvordan kan jeg bevise det?” 
 
Hertil har indklagede bemærket: 
 
” Der er den 11. august ikke registreret fejl på DSB’s hjemmeside, der skulle have forhindret klager 
i at benytte klageformularen på DSB’s hjemmeside. DSB kan også oplyse, at DSB den 11. august 
2016 har modtaget klager fra 154 kunder via den formular, som klager forsøgte at anvende. Der er 
derfor andre kunder, der uden problemer har henvendt sig til DSB via DSB’s hjemmeside. Datore-
gistreringen den 12. august 2016 angiver den dato, hvor DSB har oprettet klagen i sagsbehand-
lingssystemet. 
 
[kopi af DSB’s log over henvendelser via klageformular] 
 
Ved anvendelse af den klageformular, som klager oplyser, at hun benyttede, vil der blive sendt en 
kvitteringsmail til kunden. Det bliver ikke på hjemmesiden oplyst, at klagen er modtaget af DSB. 
 
Er der behov for yderligere til belysning af sagen, står DSB naturligvis til rådighed herfor.” 
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På ankenævnets vegne  

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 


