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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2018-0017 
  
Klageren:  XX 
  4000 Roskilde 
 
Indklagede: DSB 
CVRnummer: 25050053 
 
Klagen vedrører: Refusion af udgifter til Ungdomskort – efter vejledning fra DSB troede 

klageren, at hun ville modtage et praktikkort sammen med Ungdom-
skortet 

 
 
Parternes krav:  Klageren ønsker refusion af 1.171 kr.  

 
Indklagede har afvist at refundere beløbet, men har tilbudt at godtgøre 
dokumenterede billetudgifter til klagerens rejse mellem bopæl og prak-
tikstedet den 10. og 11. december 2017 

 
 
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: 

 
Klageren kan ikke få medhold i sit krav om refusion. 
 
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, som var under uddannelse og bosat i Roskilde, skulle i perioden 10. – 22. december 
2017 i uddannelsespraktik i Odense, og hun ønskede derfor at erhverve et praktikkort til rejsen 
mellem bopælen og praktikstedet.  
 
Som uddannelsessøgende kan man i forbindelse med praktikperioder blive godkendt til et ekstra 
Ungdomskort (praktikkort) af uddannelsesstedet og få dette udstedt gratis ved bestilling på Ung-
domskortets selvbetjeningsportal, hvis man har et Ungdomskort for samme periode. 
 
Klageren kontaktede DSB Kundeservice herom den 28. november 2017, og ifølge klageren fik hun 
på baggrund af DSB’s vejledning den opfattelse, at hun ville få tilsendt praktikkortet automatisk 
sammen med Ungdomskortet. Hun foretog sig derfor ikke yderligere, men afventede at modtage 
begge kort med posten. 
 
Da klageren den 8. december 2017 konstaterede, at hun ikke havde modtaget praktikkortet sam-
men med Ungdomskortet, ringede hun til DSB Kundeservice, som oplyste, at hun selv skulle bestil-
le praktikkortet via selvbetjeningsportalen. Kundeservicemedarbejderen kunne endvidere ikke se i 
systemet, at klageren var godkendt til et praktikkort for den pågældende periode. Hun rådede 
klageren til at kontakte sit uddannelsessted for at få forlænget godkendelsen og herefter bestille 
praktikkortet til Ungdomskortappen, hvortil leveringstiden var fire dage. 
 
Senere den 8. december 2017 indsendte klageren en skriftligt klage til DSB over, at hun havde 
fået fejlagtig vejledning af DSB Kundeservice ved den telefoniske henvendelse den 28. november 
2017. 
 
DSB afviste den 3. januar 2018 at være ansvarlige for, at klageren ikke havde bestilt sit praktikkort 
og anførte: 
 

” Jeg kan forstå, du mener at have fået forkert vejledning og derfor mangler et praktikkort. 

  
DSB kan desværre ikke hjælpe dig. 

 

En forudsætning for, at DSB kan levere et praktikkort til dig er, at du har bestilt et sådant 
kort. 

 
Vi beklager, at du ved din henvendelse til DSB Ungdomskort har fået opfattelsen af, at du 
samtidig med dit Ungdomskort også ville modtage dit praktikkort. 

  
 […] 

 
Endvidere kan jeg se, at du ved din henvendelse til DSB den 08.12 2017 blev anbefalet at 

bestille praktikkortet således, at du ikke kom til at mangle dette kort. Desværre ser det ud 
til, at du ikke har bestilt. 
 

[…]” 

 
Klageren svarede samme dag bl.a. følgende: 
 

” Jeg skrev fordi jeg ikke vil betale for det ungdomkort jeg har fordi jeg købte det under an-
dre forudsætninger. Lige nu har I solgt mig et produkt som jeg faktisk ikke kan bruge da jeg 
fik det forkert svar fra jer og jeg vil bare gerne have jer til at indse at I ikke bare kan vejlede 
forkert og blande alt sammen til jeres fordel sådan skal det slet ikke foregå, for jeg har været 
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trofast kunde hos jer siden jeg startet i gym og dette ville jeg gerne blive ved med men når 
man ikke engang kan regne med hvad jeres kundeservice fortæller hvad kan man så regne 

med???” 

 
DSB afviste den 11. januar 2018 at refundere klagerens Ungdomskort med følgende begrundelse: 
 

” Det er SU-Styrelsen, som godkender dig til praktikkort, og det er på deres hjemmeside 

www.ungdomskort.dk du kan læse om, hvordan du bestiller dit praktikkort. 

DSB kan vejlede dig, og vi er af den opfattelse, at vi har vejledt dig korrekt i de pågælden-

de situationer.” 
 
Klageren henviste herefter til, at hun var bekendt med, at DSB optager samtaler i DSB Kundeser-
vice, og at DSB derfor ad denne vej kunne få belæg for, at hun var blevet forkert vejledt af DSB’s 
Kundeservicemedarbejder. 
 
DSB fastholdt den 15. januar 2018 deres afvisning af klagerens krav. 
 
 
SEKRETARIATETS BEHANDLING AF SAGEN: 
 
DSB har på sekretariatets forespørgsel oplyst, at klagerens Ungdomskort, som hun modtog den 8. 
december 2017, var gyldigt fra den 10. december 2017 til den 3. februar 2018. DSB har endvidere 
oplyst, at såfremt klageren ikke længere ønskede Ungdomskortet, kunne hun have returneret kor-
tet omkostningsfrit til DSB, hvilket fremgik af DSB’s følgeskrivelse. 
 
Uddrag af følgeskrivelsen: 
 

”  

” 
 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Ankenævnet lægger på baggrund af det oplyste i sagen til grund, at klageren i perioden 10. – 22. 
december 2017 skulle i uddannelsespraktik i Odense og i den forbindelse var godkendt af sit ud-
dannelsessted til et praktikkort mellem bopælen i Roskilde og praktikstedet i Odense. 
 
Klageren kontaktede DSB Kundeservice den 28. november 2017 og havde en samtale, som ifølge 
det oplyste varede 23 sekunder. Indholdet af samtalen er ikke noteret af DSB. 
 
Ifølge klageren fik hun i samtalen oplyst, at hun ikke skulle foretage sig noget for at få sit praktik-
kort, som ville blive fremsendt sammen med Ungdomskortet. Dette er bestridt af DSB, som har 

http://www.ungdomskort.dk/
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oplyst, at bestilling af Ungdomskort og tilhørende praktikkort skal ske online af kunden selv, hvilket 
er en velkendt og enkel regel, som DSB’s medarbejdere er instrueret i. 
 
Da klageren den 8. december 2017 blev bekendt med, at hun selv skulle bestille sit praktikkort, 
havde hun mulighed for at få forlænget godkendelsen til praktikkort af sit uddannelsessted, hvor-
efter hun kunne bestille praktikkortet til sin mobiltelefon med Ungdomskort-appen til levering efter 
fire dage. Klageren kom imidlertid ikke i kontakt med uddannelsesstedet den 8. december 2017. 
Ankenævnet har ikke modtaget oplysninger om, at klageren herefter forsøgte at bestille praktik-
kortet.  
 
På baggrund af det ovenstående finder ankenævnet, at det ikke kan anses for tilstrækkeligt godt-
gjort, at DSB ved fejlagtig vejledning har været ansvarlig for klagerens manglende bestilling af 
praktikkort, og der er derfor ikke grundlag for, at DSB på denne baggrund skal refundere prisen 
for Ungdomskortet til klageren. 
 
Da klagerens Ungdomskort efter det oplyste var gyldigt fra den 10. december 2017 til den 3. fe-
bruar 2018, dvs. 56 dage, var klageren endvidere ikke berettiget til tilbagebetaling i henhold til 
handelsbetingelserne, idet der som minimum kræves 60 dages gyldighed for, at der kan ske tilba-
gebetaling. 
 
Ankenævnet bemærker herudover, at hvis klageren ikke havde ønsket at benytte Ungdomskortet, 
fordi hun ikke samtidig modtog et praktikkort, kunne hun have returneret kortet til DSB, hvilket 
hun blev orienteret om i følgebrevet.  
 
Ankenævnet finder herefter, at klageren ikke kan få medhold i sit krav om refusion af 1.171 kr. for 
Ungdomskortet. 
 
DSB har under sagens behandling tilbudt klageren at refundere hendes dokumenterede udgifter til 
transport mellem bopæl og praktiksted den 10. december 2017 og den 11. december 2017, men 
klageren har ikke indsendt dokumentation for sine rejseudgifter. 
 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
 
Fra www.dsb.dk om praktikkort:  
 
” 

” 
 
 
Uddrag af handelsbetingelser for Ungdomskort (fra www.dsb.dk): 
 
” 

http://www.dsb.dk/
http://www.dsb.dk/
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” 
 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
 
” Det drejer sig om at jeg ringer ind til DSBs kundeservice d. 28/11 da jeg fik et girokort for ungdomskortet 
hvilket var fint, men da jeg også skulle have praktikkort i den periode så ville jeg lige ringe ind og høre hvor-
dan og hvorledes før jeg betalte for ungdomskortet, reglen er at når man har betalt for ungdomskort så kan 
man få pratikkort gratis, da jeg så ringer ind til dem for at hører spørger jeg " Kommer mit ungdomskort og 
praktikkort sammen og er der noget specilt jeg skal gør for at få mit praktikkort? Til dette får jeg svaret "Ja, 
det modtager du sammen og nej". Så derfor går jeg med det samme ind og betaler giro så jeg kan få mine 
kort. 2 uger senere d. 8/12 da det er ved at være tid til at jeg skulle bruge mit kort hører jeg så min familie 
om jeg har fået mine kort fra DSB, så finder jeg ud af at jeg kun har fået mit normale ungdomskort og ikke 
også praktikkortet, så jeg ringer self til DSB for at høre hvordan det kan være. Det første jeg bliver spurgt 
om er "Har du husket at bestille det?" Så sagde jeg "Hvad? det fik jeg da ikke af vide at jeg skulle" Men 
tænker så okay og spørger så "hvad jeg så skal gøre da jeg skal bruge det d. 10/12". Hun fortæller at det kan 
jeg ikke nå, men hvis jeg bestiller det med det samme og får det sendt via app så går der kun 4 dage og jeg 
ville så kunne bruge det på min tur hjem og der tænkte jeg så at det er bedre end ikke at have det. Jeg går 
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så på nettet og prøver at bestille det, men det vil den ikke lige og efter jeg har prøvet i en længere periode 
så ringer jeg til DSB igen og hører hvorfor jeg ikke kan bestille praktikortet. Hun fortæller mig så at det ikke 
længere er gyldigt at kunne bestille praktikkortet da der er under 4 dage til det skal bruges og igen er jeg 
forbavset for det fik jeg slet ikke af vide da jeg først ringede ind, og hende jeg snakkede med kunne ikke lige 
fortælle mig hvorfor jeg ikke fik det af vide, men hun ville godt lige spørge deres IT-afdeling for mig for at 
høre og være sikker. Så hun fortæller mig at jeg skal ringe til københavns universitet for at få dem til at for-
længe min godkendelse, hvis de vil. Dette er jeg da irriteret af men siger så okay og prøver så at ringe til 

københavns universitet, men da klokken lige præcis er 15 har de lukket.” 

 
Indklagede anfører følgende: 
 
” DSB kan oplyse, at klager i forbindelse med sin uddannelse er godkendt til at kunne købe Ungdomskort 
hos DSB i perioden 01-07-2017 til 31-01-2020. 
 
DSB har kendskab til, at klager i afgrænsede perioder tillige har været godkendt til også at bestille et prak-
tikkort. Det er Uddannelsesstedet, der giver godkendelser til Praktikkort.  
 
Kunder, der er godkendt til praktikkort, kan bestille dette gratis, såfremt de også køber et Ungdomskort til 
samme periode, som de ønsker praktikkort. 
 
Både Ungdomskort og Praktikkort skal bestilles på selvbetjeningsportalen ungdomskort.dk. 
 
På portalen får kunderne følgende vejledning om praktikkort: 

Indgår der praktik, projektorienterede forløb eller forlagt under-

visning i din uddannelse, kan du få Ungdomskort til din daglige 

rejse mellem bopæl og praktiksted 

Skal du i praktik eller projektorienterede forløb, eller har du forlagt undervisning, kan du få Ungdomskort til din 

daglige rejse mellem din bopæl og dit praktiksted/forlagt undervisning. Du kan dog ikke få Ungdomskort til løn-

net praktik på en ungdomsuddannelse, eller hvis du er i aktivering på en produktionsskole. 

Det er en betingelse for at få et Ungdomskort til dit praktiksted/forlagt undervisning, at du samtidig har et Ung-

domskort til din daglige rejse mellem bopæl og uddannelsessted. 

Du kan kun få Ungdomskort til praktiksted/forlagt undervisning til én destination for eksempel praktikstedets 

hovedadresse. 

Samme takstområde/zonegruppe 

Ligger dit praktiksted/forlagt undervisning i samme takstområde/zonegruppe, som du har bopæl i, skal du ikke 

søge om et nyt Ungdomskort, men bruge dit almindelige Ungdomskort. 

Forskellige takstområder/zonegrupper - ekstra Ungdomskort 

Ligger dit praktiksted/forlagt undervisning i et andet takstområde/zonegruppe, end dit almindelige Ungdomskort 

gælder til, skal du godkendes til to forskellige Ungdomskort: Et almindeligt Ungdomskort mellem bopæl og ud-

dannelsessted og et ekstra Ungdomskort til den sekundære rejsestrækning mellem bopæl og praktiksted/forlagt 

undervisning. Du skal derfor kontrollere, at du både er godkendt til strækningen mellem din bopæl og dit uddan-
nelsessted og til strækningen mellem din bopæl og adressen på praktiksted/forlagt undervisning. 
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Sådan gør du 

Log ind med NemID i godkendelsessystemet her på ungdomskort.dk (forsiden - trin 1), og vælg menupunktet 

"Praktik e.l.", hvis du allerede har et Ungdomskort. Har du ikke et Ungdomskort i forvejen, skal du først godken-

des til rejsestrækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted og derefter den sekundære rejsestrækning mel-

lem din bopæl og dit praktiksted/forlagt undervisning. 

Når din ansøgning er behandlet af dit uddannelsessted, får du besked i e-Boks. Du kan herefter bestille dit Ung-

domskort i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort (forsiden - trin 2). 

Du skal ikke betale for det ekstra Ungdomskort mellem bopæl og praktiksted/forlagt undervisning. Du har betalt 

egenbetalingen med købet af Ungdomskort til strækningen mellem bopæl og uddannelsessted. 

 
På DSB’s hjemmeside findes følgende vejledning om Praktikkort: 
 

 
 
 
Det er DSB’s opfattelse, at det fremgår tilstrækkelig tydeligt af vejledningen, at klager særskilt skal bestille 
et praktikkort og at det skal bestilles online ligesom et Ungdomskort. 

http://www.ungdomskort.dk/
http://www.ungdomskort.dk/
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Klager har kontaktet DSB telefonisk, og DSB har noteret følgende i forbindelse med to samtaler med klager: 
 
 

 
 

  
 
  
DSB’s noter fra samtaler med klager viser, at DSB under begge samtaler har oplyst klager om, at Praktikkort 
skal bestilles på selvbetjeningsportalen ungdomskort.dk. 
 
DSB har ingen noteringer fra en samtale med klager den 28. november. 
Dog viser DSB’s telefonlog, at der den 28. november har været et opkald fra klagers nummer (xx). Denne 
samtale varede alene 23 sek. 
 
Bestilling af Ungdomskort og tilhørende praktikkort skal ske online og foretages af kunden selv. Det er en 
velkendt og enkel regel, som DSB’s medarbejdere er instrueret i. Det synes derfor usandsynligt, at DSB un-
der samtalen den 28. november skulle have oplyst til klager, at hun ikke selv skulle bestille det ønskede 
praktikkort. 
 
Klager har været godkendt til praktikkort i perioden 2. januar – 2. februar 2018 til rejser mellem Roskilde og 
Thisted. Der er en bestillingsfrist på 4 dage for Ungdomskort og Praktikkort, og klager kunne derfor nå at 
bestille praktikkortet frem til 29. december 2017. Klager har ikke bestilt Praktikkort hos DSB. 
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Klager omtaler, at hun har haft en godkendelse til et praktikkort til rejser til Odense. DSB har ingen kend-
skab til dette Praktikkort. 
 
Det er DSB’s opfattelse, at klager både telefonisk og skriftligt er blevet vejledt i at bestille Praktikkort på 
selvbetjeningsportalen ungdomskort.dk. 
 
Selvom klager ikke har fundet vejledningen fra DSB tilfredsstillende, har dette ikke fået konsekvenser for 

klagers mulighed for at nå at bestille Praktikkort til januar måned.” 

 
Hertil har klageren bemærket: 
 
” Det er nemlig helt rigtig det jeg fik af vide af DSB d.8 december som de så pænt har lagt et billede ind af, 
men det var også i de samtaler jeg fik af vide at jeg skulle bestille praktikkort. Det er den samtale fra d. 28/ 

november som de ikke har nogen noter på som der mere er problemet. 
Som det fremgår af billedet nedenfor har jeg d. 28 november i alt snakket 
3 minutter fra da jeg ringede ind til dem og blev informeret om det med 
praktikkortet, det ved jeg da godt ikke er særlig længe, men man behøver 
heller ikke at have lange samtaler hvis det man regner med at blive in-
formeret om er det rigtige. Det er da også for dårligt at de ikke skriver 
noter ind om en samtale selv hvis den ikke er særlig lang. Det skal lige 
siges at selv hvis man ikke kommer helt igennem deres telefonsystem så 
tager det kun 46 sekunder, som det kan ses i det nederste billede fra d. 8 
december hvor det kald i midten var der lang ventetid og derfor lagde jeg 
på. Så det vil sige der stadig ville være lidt over 2 minutter i røret med en 
medarbejder fra deres kundeservice, som så valgte ikke at skrive nogle 
noter om den samtale personen havde med mig. Men igen snakker DSB 
om det praktik kort i Januar måned som slet ikke er det praktikkort jeg 
klager om, for det er det til Odense for uden det praktikkort ville det slet 
ikke kunne betale sig.  

Så denne klage omhandler ikke det praktikkort fra januar til Februar for det var bevidst at de ikke var be-
stilt, men det var den for d. 10 december- d. 22 demceber. Så hvorfor jeg i 
deres system kun står som at have snakket med dem i 23 sekunder dette kan 
jeg ikke vide kan kun vide at jeg snakkede med en kvinde som oplyste mig om 
at hvis jeg bare betalte mit girokort jeg fik for det normale ungdomskort at så 
ville praktikkortet blive sendt sammen med dette kort og derefter betalte jeg 
så dette giro. At DSB bliver ved med at snakke om det praktikkort i Januar 
måned giver en indsigt i at de stadig ikke har forstået hvilket praktikkort det 
er jeg klager om og hvilke vejledning jeg har fået. For selvfølgelig hvis kvinden 
jeg talte med d. 28 november havde fortalt mig at jeg selv skulle ind og bestil-
le mit praktikkort så havde jeg da gjort det. Det er foruroligende at man kan 
have en kort samtale med DSB uden at dette kan blive set i deres log, som de 
selv skriver, så enten er der bare en der ikke vil oplyse hvad der er blevet sagt 
eller også er der nogle smuthuller i deres system hvilket så også er foruroli-
gende. Da jeg ringede til DSB alle de gange var jeg i England så dette kunne 
ikke være problemet da de så heller ikke ville kunne se det med de andre 
kald. Men det var godt at DSB havde de informationer med i starten for det 
vidste jeg ikke at man ikke kunne få tilbagebetalt sit ungdomskort hvis man 
havde praktikkort, men nu er det sådan så jeg ikke har bestilt nogen af de 
praktikkort jeg kunne og derfor kan DSB nu godt tilbagebetale for det ung-
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domskort, da det faktisk slet ikke er blevet brugt, hverken vist eller scannet i den periode da jeg hele tiden 
efter den episode vidste jeg ikke ville bruge det. Og til DSB´s henvisning til hjemmesiden så prøv at få nogle 
almindelige mennesker til at give jer feedback på jeres hjemmeside, for den er ikke til at finde ud af, det er 
derfor der er så mange der ringer ind for det så meget nemmere, for jeg var nemlig på jeres hjemmeside da 

jeg gav op og derfor ringede ind.” 

 
Hertil har indklagede bemærket: 
 
” Det er fortsat DSB’s opfattelse, at det af vejledningen på www.ungdosmkort.dk og www.dsb.dk fremgår 

tilstrækkelig tydeligt, at der skal søges om godkendelse til Praktikkort, som efter godkendelsen kan be-
stilles online. Det er også den vejledning, som klager fik, da hun ringede til DSB den 8. december. 

 
Ved samtalen den 8. december blev klager vejledt til at få justeret sin godkendelse til praktikkort, og 
herefter bestille dette. Klager har oplyst, at hun ønskede Praktikkort fra den 10. december. Havde klager 

fulgt DSB’s vejledning, havde det med en bestillingsfrist på 4 dage været muligt at bestille Praktikkort 
med gyldighed fra den 12. december. Ifølge DSB’s dokumentation har klager efter samtalen med DSB 
ikke søgt om godkendelse til dette praktikkort. 
 

Den misforståelse, der må være sket under den korte samtale mellem klager og DSB den 28. november, 
kan derfor alene have betydet, at klager kom til at mangle et Praktikkort til dagene 10. og 11. december. 
Såfremt klager har haft omkostninger til rejser med DSB mellem hjem og praktiksted disse to dage, vil 
der være mulighed for at kompensere klager for disse omkostninger. Klager anmodes da om at indsende 

dokumentation for købte billetter, samt dokumentation fra praktikstedet.”   
 
Hertil har klageren bemærket: 
 
” Ja, det ved jeg er helt rigtigt, men som DSB så fint ikke har nævnt, så skal de have modtaget kortet før 
kortets startsdato. Da jeg ringede til dem D. 8/12 havde jeg helt rigtig modtaget kortet, men der er ingen 
mulighed for at jeg med posten kunne få kortet frem til DSB, selv hvis jeg havde været i Danmark ville dette 
have været umuligt, da kortet starter en søndag. Jeg vidste nemlig også denne regel, men vidste også at 

hvis jeg havde gjort det, havde jeg ikke fået mine penge pga kortet kom for sent til dem.” 

 
 
 
På ankenævnets vegne  
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 

 
 

http://www.ungdosmkort.dk/
http://www.dsb.dk/

