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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2017-0194 
  
Klageren:  XX 
  Kbh. S 
 
Indklagede: Movia 
CVRnummer: 29896569 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering ved ikke at ha-

ve checket sit rejsekort ind straks efter påstigning. Klageren blev mast 
op i bussen.  

 
Parternes krav:  Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret 
  Indklagede fastholder denne 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Niels Martin Andersen 
  Torben Steenberg 

Bjarne Lindberg Bak  
  Rikke Frøkjær 
   
 
 

 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på sit møde den 21. december 2017 truffet følgende 

 
FLERTALSAFGØRELSE: 

 
Movia er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr.  
 
Klageren skal betale beløbet til Movia, 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. 
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SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: 
 
Den 31. maj 2017 rejste klageren med buslinje 5C, hvor der er ind og udstigning ad samtlige døre. 
Som rejsehjemmel medbragte hun sit rejsekort, der skulle checkes ind.  

 

 
                                                  
 
 
Ifølge klageren steg hun på bussen på Rådhuspladsen på vej til begivenheden ”Distortion” samti-
dig med en stor gruppe mennesker og buskontrollører. Hun blev skubbet ind i midten af bussen, 
hvor hun ikke kunne nå en rejsekortlæser, idet bussen var overfyldt. Efter at de havde kørt i et 
minuts tid, havde folk fundet plads i bussen, og hun fik mast sig frem til standeren, men kontrollø-
ren troede, at hun kun checkede ind, fordi han kom og skulle tjekke billetter. 
 
Det fremgår af bussens log, at den ankom til stoppestedet kl. 17:06:48 og forlod dette igen kl. 
17:07:32. 
 
Ifølge kontrollørens log steg de på bussen kl. 17:07:05 på Rådhuspladsen. Klagerens rejsekorthi-
storik viser, at rejsekortet blev checket ind kl. 17:08:05 på Rådhuspladsen. Kl. 17:09:08 blev kon-
trolafgiften udstedt til klageren grundet manglende check ind.  
 
 

Klagerens rejsekorthistorik:  
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Den 5. juni 2017 anmodede klageren Movia om at annullere kontrolafgiften og gjorde gældende 
som ovenfor, samt at hun nåede at checke ind inden kontrollen, hvorfor hun kunne forevise gyldig 
rejsehjemmel.  
 
Movia fastholdt kontrolafgiften den 27. juni 2017 med den begrundelse, at der ikke var blevet fo-
revist gyldigt kort/billet, at det er kundens eget ansvar at sikre, at man er korrekt billetteret til hele 
rejsen, og at det er kundens eget ansvar at checke sit rejsekort ind med det samme ved påstig-
ning på bussen. 
 
Under ankenævnssagen har Movia anført, at kontrollørerne altid stiger sidst på bussen, og at det 
er for sent at checke ind, når først kontrollen er steget på bussen: 

”  

” 

 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Et flertal på 3 medlemmer (Tine Vuust, Bjarne Lindberg Bak og Rikke Frøkjær) udtaler:  
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Klageren har oplyst, at hun steg på bussen sammen med mange andre passagerer og kontrollø-
rerne. Kontrollørerne steg sidst på bussen kl. 17:07:05. 
 
Klageren checkede sit rejsekort ind kl. 17:08:05, hvilket var omkring 1 minut efter påstigning og 
33 sekunder efter, at bussen havde forladt stoppestedet.  
 
Klageren har anført, at dette skyldtes, at bussen var så fyldt, at hun blev mast ind midt i bussen 
og ikke kunne komme hen til check-ind-standeren. Vi bemærker i den forbindelse, at der ved alle 5 
indgange er placeret en check-ind stander, således som det fremgår af skitsen ovenfor, og at man 
kommer forbi en af standerne på vejen fra en indgang til midten af bussen. 
 
Klageren har anført, at hun ofte rejser med buslinje 5C og altid har sit rejsekort parat ved påstig-
ning. Vi lægger derfor til grund, at hun er en erfaren bruger af rejsekort i bus og burde have pla-
ceret sig således i køen, at hun kunne foretage check ind straks efter påstigning.  
 
En passager, som stiger ind i bussen uden samtidigt at checke ind ved indgangen, bærer selv risi-
koen for at blive pålagt en kontrolafgift ved en efterfølgende kontrol.  
 
Om end det kunne være formuleret tydeligere i såvel de dagældende landsdækkende fælles rejse-
regler og i de dagældende rejsekort kortbestemmelser, finder vi, at et check ind 1 minut efter på-
stigning og 33 sekunder efter bussens afgang i relation til rejsereglerne må betragtes som omgåel-
se af kravet om at kunne forevise gyldigt kort til kontrolløren – uanset at klageren rent faktisk nå-
ede at checke ind, inden kontrolløren checkede rejsekortet.   
 
Det bemærkes, at pligten til at betale kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren bevidst har 
forsøgt at unddrage sig betaling. På den baggrund finder vi, at der ikke har foreligget sådanne 
særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for kontrolafgiften. 
 
 
Et mindretal på 2 stemmer (Torben Steenberg og Niels Martin Madsen) udtaler: 
 
Således som de dagældende landsdækkende fælles rejseregler og de dagældende rejsekort kort-
bestemmelser var formuleret uden egentlige regler om eller definering af straksbillettering i bus, 
finder vi, at et check ind 33 sekunder efter bussens afgang fra ”Rådhuspladsen” under de konkrete 
omstændigheder, hvor der blev checket ind ved ”Rådhuspladsen” jf. klagerens rejsekorthistorik, 
hvor der var mange mennesker med bussen, og hvor klageren rent faktisk nåede at checke ind, 
inden kontrolløren checkede rejsekortet, ikke kan sidestilles med, at der ikke var checket korrekt 
ind på rejsekortet.  
 
Vi finder derfor, at kontrolafgiften ikke burde have været pålagt og skal frafaldes. 
 
Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet. 
 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
Ifølge lov om trafikselskaber § 29, stk. 1, kan et trafikselskab fastsætte kontrolafgift og ekspediti-
onsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet eller kort). 
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Trafikvirksomhederne i Danmark havde vedtaget fælles landsdækkende rejseregler, hvori hjemme-
len til udstedelse af kontrolafgift fremgik. Det anførtes således bl.a., at passager, der ikke på for-
langende viser gyldig rejsehjemmel, herunder er korrekt checket ind på rejsekort til deres rejse, 
skal betale en kontrolafgift på 750 kr. for voksne. 
 
Fra punkt 2.4.2. Brug af rejsekort: 
 
”Rejsekort, udstedt af Rejsekort A/S, kan benyttes som rejsehjemmel dog undtaget på Lemvigbanen, Born-
holm 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.” 

 
Fra de dagældende rejsekort rejseregler:  
 
”4.3. Sådan checker du ind  
 
……. Hvis du rejser med bus, skal du checke ind i bussen.  
 
Rejser du med tog eller metro, skal du derimod checke ind på en af stationens check ind-kortlæsere eller på 
en rejsekortautomat på stationen. ..” 

 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
 

”Uretmæssigt afgift, idet jeg kunne fremvise gyldig billet. Følgende er en beskrivelse af hændelsen:  
Jeg hoppede på bussen på vej til distortion samtidigt med en stor gruppe mennesker og nogle 
buskontrollører. Jeg blev skubbet ind i midten af bussen hvor jeg ikke kunne nå en automat til at 
checke mit rejsekort ind - bussen var for overfyldt. Da vi har kørt i et minuts tid har folk fundet 
plads i bussen og jeg fik mast mig frem til automaten, hvor jeg tjekker ind. Kontrolløren troede jeg 
kun checkede ind fordi han kom og skulle tjekke billetter.  
Jeg tjekkede ind og havde dermed gyldig billet.  
Jeg synes ikke det er fair at få en bøde, når bussen var overfyldt og jeg ikke kunne nå automaten, 
før jeg kunne. Kontrolløren misforstod situationen, hvilket er forståeligt, men det var ikke min 
skyld idet jeg tjekkede ind så hurtigt som situationen var mulig. 
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” 

 
Indklagede anfører følgende:   
 

 

 
 
På ankenævnets vegne  
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Tine Vuust 

Nævnsformand 


