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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2017-0092 
  
Klageren:  XX  
  7500 Holstebro  
 
Indklagede: Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S  
CVRnummer: 21 26 38 34 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner, da klageren kun havde 

klippet 2 zoner på sit mobilklippekort til en rejse, der krævede 3 zoner. 
  

Parternes krav:  Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret 
  Indklagede fastholder denne 
 
 
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: 

 
Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling 
af kontrolafgiften på 750 kr.  
 
Klageren skal betale beløbet til Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S, som sender et girokort til 
klageren.  
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. ankenævnets 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 rejste den 15. februar 2017 med S-tog fra Nordhavn st. i zone 01 til Nørreport st., hvor 
han steg af og sammen med sin ven rejste videre med metroen mod Lufthavnen st. Som rejse-
hjemmel anvendte han et mobilklippekort, hvor han havde klippet 2 zoner ud af i alt 20 zoner, idet 
vennen havde  oplyst, at der kun var 2 zoner til Lufthavnen st.  
 
Efter metroen havde forladt Femøren st., hvor zonen skifter fra 03 til 04, var der kontrol af klage-
rens rejsehjemmel, og han fremviste sit mobilklippekort. Han blev herefter klokken 10:14 pålagt en 
kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone.  
 
Klageren anmodede den 23. februar 2017 Metro Service om annullering af kontrolafgiften og an-
førte til støtte herfor, at han havde et mobilklippekort med 18 ekstra klip, som han tilbød stewar-
den at klippe, således at han havde gyldig rejsehjemmel.  
 
Metro Service fastholdt den 27. februar 2017 kontrolafgiften med henvisning til, at det altid er pas-
sagerens ansvar selv at sikre sig det korrekte antal zoner til den ønskede rejse, og at klageren 
kunne have benytte de gule opkaldspunkter, hvis han var i tvivl om, hvor mange zoner, han skulle 
benytte.  
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Klageren klippede på baggrund af ukorrekte oplysninger fra sin ven kun 2 zoner på sit mobilklippe-
kort til rejsen, som krævede 3 zoner. Han havde dermed ikke gyldig rejsehjemmel til den del af 
rejsen, hvorpå kontrollen foregik, og kontrolafgiften blev derfor pålagt med rette.  
 
Ankenævnet finder, at klageren havde tilstrækkelig mulighed for at søge vejledning til det korrekte 
antal zoner på Nørreport st. i kraft af både zonekortet på billetautomaten samt mulighed for at få 
hjælp via opkaldspunkterne, der forefindes ved billetautomaten, eller i 7/eleven, som 
var åben. Klagerens oplysning til ankenævnet om, at informationstavlen var blevet taget ned på 
Nørreport st., kan ikke føre til et andet resultat og dette er blevet afkræftet af Metro Service.  
 
Pligten til at betale kontrolafgift er ikke betinget af, om passageren bevidst har forsøgt at unddra-
ge sig betaling for rejsen, og da dette er et område med mulighed for omgåelse af reglerne om at 
kunne forevise gyldig rejsehjemmel, er det ankenævnets opfattelse, at ikke har foreligget sådanne 
særlig omstændigheder, at klageren skal fritages for kontrolafgiften 
 
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. 
 

Trafikvirksomhederne i Danmark har vedtaget fælles landsdækkende rejseregler, hvori hjemmelen 
til udstedelse af kontrolafgift fremgår. Det anføres således bl.a., at passageren skal have gyldig 
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rejsehjemmel til hele rejsen, og at denne skal kunne vises frem for kontrolpersonalet under hele 
rejsen, ved udstigning, i metroen indtil metroens område forlades, og i S-tog og lokalbanetog indtil 
perronen forlades.  
 
Kunder, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herunder er korrekt checket ind på 
rejsekort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift på 750 kr. for voksne. 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
 
” Sådan forløber turen fra Nordhavn til Lufthavnen:  
 
Onsdag d. 15. februar omkring kl. 09.00 tager jeg sammen med en ven, som bor i København, fra 
Nordhavn station hen mod Nørreportstation hvor vi skal tage metroen til Københavns Lufthavn. På 
Nordhavn bruger jeg en to zoners billet til at komme til Nørreport, og da vi ankommer til metroen 
spørger jeg min ven om, hvor mange zoner vi skal igennem. Han siger med det samme, at vi kun 
skal have to zoner, og siger dertil at jeg ikke skal bruge yderligere klip på rejsen derhen. Med den-
ne kyndige vejledning i ryggen tager jeg videre med ham i god tro om at disse to klip på mit klip-
pekort med 20 klip, som er købt via. appen 'Mobil billetter', vil fungere hele vejen til lufthavnen.  
 
Klippekortet har udløbsdato d. 09.10.17 21:59, der nu er 18 klip tilbage på det, og jeg er blevet 
givet en hel urimelig bøde på 750 kr. Det sker således, at der på Kastrup station stiger en kontrol-
lør på metroen, og her kommer han efter lidt tid hen til os og tjekker, om vi har billetter. Efter min 
ven giver h am sit rejsekort, viser jeg ham min telefon med billetten på.  
 
Her siger han, efter at have haft telefonen i hånden; hvad er det og har du mere end det??, og jeg 
siger, at billetten er på telefonen, der er købt billet til turen og at han bare kan trykke på den for 
at se bagsiden af billetten. Han siger efterfølgende, at det ikke er nok, og giver mig telefonen til-
bage, dog giver jeg ham den igen og siger, at jeg stadig har 18 klip tilbage og med glæde vil købe 
turen om igen. Samtidig forklare jeg, at min ven havde sagt, at klip til to zoner var nok, og givet 
mig henvisningerne i forhold til købet.  
 
Kontrolløren siger, at systemet ikke fungere sådan og man ikke bare kan se igennem fingre med, 
at man ikke kommer fra København og derfor ikke blot kan give en henvisning eller købe en ny 
billet når man har snydt. Jeg vil med glæde betale for turen derhen igen, men jeg synes ikke at 
bøden er retfærdig, eftersom det var en menneskelig fejl og ikke snyd, som kontrolløren mente 
det var. Jeg ser frem til at høre fra jer omkring en løsning på det, da jeg ikke selv vil betale for 
bøden. ” 
 
 
Indklagede anfører følgende:   
 
” Metroen kører – i lighed med de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsregionen - efter et 
selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar - inden påstigningen - selv at sørge for 
gyldig billet eller kort, som kan forevises på forlangende.  
 
I tilfælde hvor der ikke på forlangende kan fremvises gyldig rejsehjemmel, må det accepteres, at 
skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør kr. 750,-. Denne grundregel er en forud-
sætning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstads-
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regionen. Dette fremgår dels på de opsatte informationstavler, der findes på alle vore stationer og 
dels af de fælles rejseregler for DSB, Metro og Movia, som er tilgængelig på vores hjemmeside 
www.m.dk og på DOT's hjemmeside www.dinoffentligetransport.dk.  
 
Klager anfører i sin henvendelse ”… da vi ankommer til metroen spørger jeg min ven om, 
hvor mange zoner vi skal igennem. …” 
 
Måtte klager have været i tvivl, ville der have været rig mulighed for at undersøge sagen ved an-
komsten til Nørreport metrostation. 
 
Netop Nørreport station er en af 3 bemandet metrostationer, hvilket vil sige, at der på perronen 
forefindes en steward i tidsrummet mellem kl. 7 – 20. Denne steward vil kunne besvare alle 
spørgsmål, passagerer måtte have i forhold til deres rejse med metroen. 
 
Det er endvidere – i tvivlssituationer – muligt at gøre brug af de gule opkaldspunkter, som forefin-
des på alle vore stationer.  Den grønne knap (INFO) benyttes ved almindelige forespørgsler og den 
røde knap (ALARM) benyttes i tilfælde af nødsituationer. Opkaldspunktet sætter passageren i di-
rekte kontakt med en operatør i vort kontrolrum, som er bemandet 24 timer i døgnet alle årets 
dage. 
Denne operatør vil kunne råde og vejlede både i forhold til metroen og dens drift, generelle 
spørgsmål i forhold til en rejse samt spørgsmål der vedrører billetter, zoner m.m. 
 
Endelig er der på alle vore stationer opsat informationstavler, hvoraf det kan aflæses, hvor mange 
zoner der er nødvendige for eksempelvis en rejse fra Nørreport (zone 1) til Lufthavnen (zone 4). 
Som det ses, køres der fra den røde zone, gennem den dueblå ud i den lyseblå. 
 
Nedenfor er indsat udklip fra informationstavlen, som forefindes på alle vore stationer 

http://www.m.dk/
http://www.dinoffentligetransport.dk/
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Udover ovenstående information, er der i alle tog opsat friser, hvoraf det ligeledes fremgår, at der 
ved rejse fra Nørreport til Lufthavnen køres igennem 3 zoner (fra zone 1, gennem zone 3 og ud i 
zone 4). 
 
 

 
 
 
På ovennævnte informationstavle fremgår det også: 
 

 
… og af de Fælles landsdækkende rejseregler, som er tilgængelige på 
http://dinoffentligetransport.dk/, fremgår det:  
 

http://dinoffentligetransport.dk/
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Når det ved stikprøvekontrol konstateres, at en passager ikke har gyldig rejsehjemmel, har ved-
kommende således modtaget en ydelse, der ikke er betalt for.  
 
Vi ønsker at behandle alle passagerer ens uanset alder, nationalitet, etnicitet etc. og stewarden må 
således ikke i kontrolsituationen forholde sig til enkeltsager/situationer, men skal altid udstede en 
kontrolafgift, når passageren ikke kan præsentere gyldig rejsehjemmel på forlangende. 
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Hverken stewarden eller efterfølgende sagsbehandleren har mulighed for at vurdere, om den 
manglende gyldige rejsehjemmel skyldes en bevidst eller ubevidst handling, hvorfor passageren 
selv må bære ansvaret, når der ikke i en kontrolsituation kan fremvises gyldig rejsehjemmel og der 
således udstedes en kontrolafgift. 
At der eventuelt er betalt for en del af rejsen, ændre ikke på afgiftens beløbsstørrelsen. 
 
Baseret på ovenstående anser vi kontrolafgiften udstedt på korrekt grundlag, idet klager kun hav-
de billet til 2 zoner gældende fra zone 1. Vi fastholder således vores krav på kr. 750,-. ” 
 
Til dette har klageren anført:  
 
”Jeg finder det helt og aldeles urimeligt at jeg, som ikke er bosat i København, burde vide at der 
skulle være en steward der ville kunne hjælpe mig, ej heller at de gule telefoner faktisk er til brug 
for informationer. Endvidere skal det understreges, at der på tidspunktet jeg befandt mig 
på Nørreport Station ikke var en informationstavle at finde, da den var blevet taget 
ned!  
 
Jeg havde helt og aldeles gyldigt rejsehjemmel! Jeg har på ingen måder gjort dette overlagt og jeg 
ser derfor ingen straf ske. ” 

Afslutningsvist har indklagede anført:  
 
” Vi har nøje undersøgt klagers påstand om, at der ikke skulle være opsat informationstavler på 
Nørreport station. Imidlertid kan vi ikke genkende hvad klager oplyser. 
På Nørreport station er der adskillige informationstavler placeret rundt om på stationen, ligesom 
der også er flere gule opkaldspunkter, at anvende ved behov. Derudover er Nørreport station, qua 
sin centrale placering i København, desuden bemandet med metrostewarder, som kan hjælpe. 
Endelig er der også den mulighed på Nørreport station, at henvende sig i 7/eleven, som der er to 
af på stationen, hvoraf den ene indeholder et lille billetcenter. Se herunder: 
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For god ordens skyld har vi kontaktet den supervisor, som står for udskiftning af infomaterialet i 
vitrineskabene på stationerne; hvis/når plakaterne i vitrinerne skal udskiftes sker det i én og sam-
me arbejdsgang…den gamle plakat bliver taget ned, den nye sættes op og vitrinen bliver låst igen. 
Derudover har vi også gennemgået Kontrolrummets elektroniske logbog fra den 14. februar og 
frem til klagers rejsetidspunkt. I den elektroniske logbog bliver stort set alt hvad der foregår på 
vores stationer og i vores tog registreret. Det være sig forsinkelser, døre, der driller, elevato-
rer/rulletrapper ude af drift, fejlmeldinger fra billetautomater, passagerer, der beder om ekstra 
dør-åbnings-tid osv. Hvis der havde været udøvet hærværk mod en eller flere af informationstav-
lerne ville det have været registreret i logbogen, og der ville have været lavet en SAP-ordre med 
henblik på udbedring. Men der er absolut ingen hændelser af den art registreret i logbogen. Vi kan 
derfor med sikkerhed erklære, at der ikke har manglet infotavler på Nørreport station. 
 
Herunder er indsat fotos af infotavlerne, samt 2 af de gule opkaldspunkter på Nørreport station. 
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I lyset af ovenstående, samt med henvisning til vort tidligere fremsendte svar fastholder vi vort 
krav om betaling af kontrolafgift xxx på 750 kroner. ” 
 
 
 
 
På ankenævnets vegne  
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 

 


