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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2017-0309 
  
Klageren:  XX 
  2670 Greve 
 
Indklagede: DSB 
CVRnummer: 25050053 
 
Klagen vedrører: Opkrævning på 300 kr. vedrørende tank-op aftale samt rykkergebyrer, 

inkassogebyr, renter og inkassoomkostninger, i alt 907,01 kr. 
 
Parternes krav:  Klageren kræver, at indklagede frafalder rykkergebyrer, inkassoomkost-

ninger og renter 
 

Indklagede fastholder opkrævningen for optankning samt betaling af 
rykkergebyrer, inkassogebyr, renter og inkassoomkostninger 

 
 
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 20. april 2018 truffet følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
DSB er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af optankningen på 300 kr. samt 
rykkergebyrer og renter. Ankenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til inkassofirmaets 
inkassoomkostninger. 
 
Klageren skal betale det skyldige beløb til DSB, 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: 
 
Klageren er indehaver af et rejsekort flex, hvortil der var tilknyttet en tank-op-aftale, som admini-
strerede af DSB. Den 4. september 2017 foretog DSB en optankning til klagerens rejsekort på 300 
kr., som efterfølgende ikke kunne hæves på det tilknyttede betalingskort. DSB sendte derfor den 
11. september 2017 en opkrævning benævnt ”Rykker 1” til klageren. 
 
 ” 

” 
 
Med opkrævningen fulgte bl.a. følgende information: 
 
 ”  

” 
 
Klageren indbetale imidlertid ikke beløbet, hvorfor DSB den 9. oktober 2017 sendte endnu en op-
krævning til klageren benævnt ”Rykker 2”. 
 
 ”  

” 
 
Med denne opkrævning fulgte følgende information: 
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 ” 

 ” 
 
Den 25. oktober 2017 oplyste klageren via DSB’s hjemmeside, at beløbet på 300 kr. var blevet 
trukket på hendes bankkonto. 
 
DSB meddelte samme dag klageren, at de ikke kunne se, at beløbet var blevet indbetalt, og de 
bad klageren om at indsende et foto, hvoraf det fremgik, at beløbet var trukket på hendes konto. 
 
Da DSB ikke hørte yderligere fra klageren, overdrog de fordringen til ekstern inddrivelse. Den 10. 
november 2017 sendte inkassobureauet et inkassovarsel til klageren og pålagde et rykkergebyr på 
100 kr. samt renter på 4,43 kr. Kravet udgjorde herefter 404,43 kr., men klageren indbetalte fort-
sat ikke beløbet. 
 
Den 4. december 2017 meddelte inkassobureauet klageren, at gælden var overdraget til inkasso. 
Endvidere pålagde de endnu et rykkergebyr på 100 kr. og renter på 6,09 kr. samt inkassoomkost-
ninger på 400 kr., i alt 906,09 kr. 
 
Den 12. december 2017 skrev klageren til DSB, at det var med undren, at hun havde modtaget 
rykker og inkassomeddelelse, idet hun tidligere havde oplyst, at beløbet var trukket på hendes 
konto. Hun medsendte kopi af kontoudskrift fra hendes bankkonto, hvoraf fremgik tre betalinger à 
300 kr. den 24. august 2017, den 20. september 2017 og den 14. september 2017. Betalingerne 
stod anført som ”RejsekortWebsalg”.  
 
DSB svarede dagen efter klageren, at den indsendte dokumentation vedrørte optankninger foreta-
get i rejsekort selvbetjeningen og ikke den omhandlede faktura. DSB oplyste endvidere bl.a.: 

” Når DSB forgæves har sendt to rykkere til dig, beder vi Intrum Justitia om at indkræve pen-
gene for os. Du skal betale til Intrum Justitia, og eventuelle spørgsmål til betalingen skal du 
fremover stille til dem. Du skal være opmærksom på, at betaler du ikke den første inkasso-
varsel fra Intrum Justitia til tiden, så overgår sagen til Inkasso og der tilkommer yderligere 
gebyr og renter.” 
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Den 14. december 2017 anmodede klageren DSB om at annullere inkassoforretningen, idet det 
fremgik af det tidligere tilsendte kontoudtog, at der flere gange var blevet overført 300 kr. til DSB. 
Hun begrundede endvidere anmodningen med, at rejsekortet blev benyttet af en udvekslingsstu-
dent, som hun via en lokalforening af Rotary Klub var værge for. Da rejsekortet var hos udveks-
lingsstudenten, var det ikke så nemt at følge med i bevægelserne på kortet. 
 
DSB fastholdt senere samme dag betalingskravet med henvisning til, at betalingerne på det af 
klageren indsendte kontoudtog ikke vedrørte det omhandlede krav. DSB medsendte kopi af klage-
rens rejsekorthistorik, hvoraf optankningerne fremgik, og medsendte også kopi af kontoudtog ved-
rørende klagerens tank-op-aftale og kontoudtog vedrørende rejsekort websalg. 
 

” 

   
 

  ” 
 
Klageren oplyste den 15. december 2017, at hun ikke havde været opmærksom på tank-op-
aftalen. Hun bad om at få tilsendt en opkrævning på de oprindelige 300 kr., som hun herefter 
straks ville betale. Hun anmodede igen DSB om at annullere alle omkostninger forbundet med in-
kassosagen, hvilket hun begrundede med, at alle i Rotary-klubber er frivillige, som også har deres 
daglige arbejde, hvorfor nogle ting kunne blive overset. 
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DSB fastholdt den 15. december 2017 såvel kravet på 300 kr. som rykkergebyrer, renter og øvrige 
omkostninger pålagt som følge af ekstern inddrivelse. 
 
Den 18. december 2017 sendte inkassobureauet en rykker til klageren, hvor renten var opgjort til 
7,01 kr. Det samlede krav var herefter opgjort til 907,01 kr. 
 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Ankenævnet bemærker indledningsvist, at sagen alene drejer sig om de pålagte rykkergebyrer, 
renter og inkassoomkostninger, da klageren har oplyst, at hun accepterer at betale optankningen 
på 300 kr. 
 
Klageren har ikke bestridt at have modtaget de i sagen fremlagte rykker- og inkassoskrivelser, 
hvorfor ankenævnet lægger til grund, at klageren modtog disse. 
 
Da klageren ikke har reageret på DSB’s henvendelser, har DSB været berettiget til at opkræve 
rykkergebyrer og renter i henhold til rentelovens bestemmelser herom samt endvidere at overdra-
ge fordringen til inkasso. 
 
Ankenævnet har ikke kompetence til at tage stilling til spørgsmålet om inkassovirksomhedens op-
krævning af inkassoomkostninger. 
 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
Uddrag af renteloven (LBK nr 459 af 13/05/2014): 
 
§ 3. Rente skal betales fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i forvejen. 
 

§ 5. Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et 

tillæg på 8 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har 
fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år. 

 
§ 9 a. Fordringshaveren kan kræve, at skyldneren betaler fordringshaverens rimelige og relevante omkost-

ninger ved udenretlig inddrivelse af fordringen, medmindre forsinkelsen med betalingen ikke beror på skyld-
nerens forhold. 

 

§ 9 b. For rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2, såfremt 
skrivelsen er fremsendt 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. for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser 

vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i 
restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser 

vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er 
sendt med mindst 10 dages mellemrum. 

Stk. 3. Der kan kræves et inkassogebyr på højst 100 kr. 

 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
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Klageren anfører følgende:  
 
” Vi er en Rotary-klub, der hvert år har udvekslingsstudenter fra udlandet. Derfor må vi, indtil studenten har 
sit cpr-nr.), have et rejsekort. Dvs. dette rejsekort har studenten - og vi har derfor ikke det daglige overblik.  
Vi har alle hver vort daglige arbejde at passe - er frivillige i Rotary, dvs. intet honorar. Og mange beskeder 
og e-mails at varetage. 
Jeg har ikke været opmærksom på, at der på rejsekortet var blevet indsat. Kunne se på mit bankkontoud-
tog, at der flere gange var blevet trukket kr. 300,00. Troede derfor, at alt var i skønneste orden.  
Troede faktisk kun, at rykkerne fra DSB havde krydset indbetalingerne. Derfor beder jeg, om at alle om-
kostninger vedrørende disse famøse kr. 300,00 bliver frafaldet. De skyldige kr. 300,00 vil vi naturligvis straks 

betale.” 

 
Indklagede anfører følgende: 
 
” DSB kan oplyse, at klager har haft rejsekort Flex siden 15. august 2016. Der er til klagers rejsekort tilknyt-
tet en tank-op aftale, som klager har oprettet hos DSB. DSB har i henhold til denne aftale automatisk indsat 
300 kroner på klagers rejsekort, når saldoen på kortet kom under en valgt beløbsgrænse på 50 kroner. DSB 
har efterfølgende hævet et tilsvarende beløb på det betalingskort, som klager har tilknyttet tank-op afta-
len. 
 
For optankningen foretaget den 4. september 2017 var det dog ikke muligt for DSB at hæve betaling for det 
optankede beløb via klagers betalingskort. 
 
DSB kender ikke den konkrete årsag til, at der ikke var adgang til klagers betalingskort, men kan oplyse, at 
dette typisk skyldes, at betalingskortet er udløbet, spærret eller at kunden har skiftet bank og derfor fået 
nyt betalingskort. 
 
Da DSB ikke automatisk kunne trække betaling for det optankede beløb på det tilknyttede betalingskort, 
blev der i stedet sendt to betalingsopkrævninger til klager. På den sidste betalingspåmindelse var betalings-
fristen den 23. oktober. 
DSB har ikke opkrævet gebyr for betalingspåmindelsen. 
 
Efter en henvendelse fra klager den 25. oktober, hvor klager til DSB oplyste, at beløbet på 300 kroner skulle 
være blevet hævet på klagers konto, anmodede DSB klager om at indsende dokumentation herfor. 
 
Da DSB ikke hørte yderligere fra klager, eller modtog betaling for kravet på 300 kroner, blev DSB’s krav 
overdraget til inddrivelse hos et eksternt inkassobureau. Der er fra Inkassobureauet sendt en betalingsop-
krævning til klager hhv. den 10. november og den 4. december. Der er i den forbindelse tilskrevet salær, 
gebyr og renter. 
 
Den 12. december modtog DSB endnu en henvendelse fra klager, som fastholdt, at beløbet på 300 kroner 
var blevet hævet på klagers bankkonto. Denne gang medsendt dokumentation fra klagers bank. 
 
Baseret på oplysningerne fra klagers bankudskrift kunne DSB oplyse klager, at de hævede beløb á 3 x 300 
kroner ikke vedrørte betaling for automatisk tank-op til klagers rejsekort, men var betaling for manuelle 
optankninger til klagers rejsekort foretaget af klager selv fra rejsekorts hjemmeside. 
 
Der udestod derfor fortsat betaling af 300 kroner for DSB’s automatiske tank-op til klagers rejsekort samt 
nu også betaling for gebyr, salær og renter til inkassobureauet. 
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Klager har den 15. december anmodet DSB om at frafalde kravet om betaling af gebyr, salær og renter. DSB 
har afvist dette ønske baseret på følgende: 
 

 I henhold til kortbestemmelserne er det klager, der er ansvarlig for at sikre, at DSB har adgang til et aktivt be-

talingskort og via dette automatisk kan hæve betaling for optankninger til rejsekort 

 

 Klager har på sin profil hos Rejsekort ikke indmeldt informationer om nyt betalingskort 

 

 Klager har på sin selvbetjeningsprofil på Rejsekorts hjemmeside adgang til et kontoudtog, der viser transaktio-

ner og eventuelle skyldige beløb for en tank-op aftale 

 

 Klager har adgang til via sin rejsehistorik at følge med i rejseforbrug samt automatiske og manuelle optanknin-

ger. Ved at sammenholde disse informationer med transaktioner på klagers bankkonto ville det fremgå, at der 

udstod betaling for en automatisk optankning 

 

 Da klager ikke reagerer på DSB’s mail fra den 25. oktober blev sagen overdraget til et inkasso bureau. Det var 

klagers passivitet, der var årsag til, at der i forbindelse med at sagen blev overdraget til inkasso blev påskrevet 

gebyr, salær og renter 

 
 

DSB kan på denne baggrund ikke imødekomme klagers krav.” 

 
Hertil har klageren bemærket: 
 
” Tak for dit svar angående vor klage - jeg må sige, at vi er en forening (ROTARY) af frivillige forretningsfolk, 
der hvert år har en udvekslingstudent (i år fra Brasilien) i vor klub. Næsten alle vore medlemmer har job, 
der kræver os. Indtil den udenlandske student får sit eget cpr.-nr. og dermed kan få sit eget ungdoms-
rejsekort, har vi et almindeligt rejsekort, om studenten bruger. Og dette rejsekort er for nemheds skyld 
udstedt i mit navn. 
 
For nu at få afsluttet denne sag med et skyldigt beløb på kr. 300,00 (vor betaling har krydset optankning og 
misforståelse er opstået) beder jeg jer venligst tilsende os et bankkonto-nummer eller et girokort på belø-
bet. Vi vil så omgående indbetale kr. 300,00, som vi HAR erkendt, at vi skylder. 
 
Vi ønsker ikke at bruge mere tid (f.eks.med at læse lange breve) på denne sag. Derfor beder jeg MEGET om 

at få mulighed for at betale.” 

 
Hertil har indklagede bemærket: 
 
” DSB fastholder kravet om betaling af gebyr, renter og salær i forbindelse med inkassosagen med hen-

visning til tidligere svar i sagen.” 
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På ankenævnets vegne 
  

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 

 
 


