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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2018-0060 
  
Klageren:  XX  
  2300 København S 
 
Indklagede: DSB 
CVRnummer: 25 05 00 53 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift grundet mobilbillet købt efter påstigning og efter kontrol-

afgiften var blevet udstedt  
 
Parternes krav:  Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret 
  Indklagede fastholder denne 
 
 
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 betaling af kontrolafgiften på 750 kr.  
 
Beløbet skal betales til DSB, som sender betalingsoplysninger 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 6. februar 2018 med S-toget fra Birkerød st. til Nørreport st. Ifølge klageren 
var der problemer med DOT Mobilbilletter app’en, hvorfor han ikke havde købt billet inden påstig-
ning.  
 
Efter toget havde forladt Birkerød st., var der kontrol af klagerens rejsehjemmel, hvor han kl. 
16:20 blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr. Ifølge klageren havde han købt billet efter påstigning, 
men inden kontrollen, fordi der var problemer med at på app’en til virke. 
 
Klageren anmodede den 6. februar 2018 DSB om at annullere kontrolafgiften og anførte til støtte 
herfor som ovenfor.  
 
DSB fastholdt den 27. februar 2018 kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningsprincippet, 
samt reglerne om at mobilbilletter skal være modtaget på telefonen inden påstigning.  
 
DSB har indsendt kontrolafgiften samt logs fra Unwire, der dokumenterer, at kontrolafgiften blev 
udstedt kl. 16:20, mens mobilbilletten blev bestilt kl. 16:21:28 og leveret til klagers telefon kl. 
16:21:29, samt logs, der dokumenterer, at der ikke havde været fejlet købsforsøg den pågælden-
de dag, da disse også registreres.   
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ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Ankenævnet lægger til grund, at kontrolafgiften blev udstedt den 6. februar 2018 kl. 16:20, mens 
mobilbilletten først blev modtaget på klagerens telefon kl. 16:21:29. Ankenævnet lægger videre til 
grund, at der ikke var problemer med app’en til billetbestilling den pågældende dag.  
 
Mobilbilletten var dermed ikke modtaget inden klagerens påstigning på toget, hvilket er en betin-
gelse for gyldig rejsehjemmel ifølge rejsereglerne. 
 
Det er passagerens ansvar at rejsehjemlen er modtaget på den mobile enhed inden påstigning.  
 
Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette. 
 
Ankenævnet bemærker, at den købte mobilbillet manglede 1 zone til den foretagne rejse.  
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Som følge af det anførte, finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstæn-
digheder, at klageren skal fritages for kontrolafgiften. 
 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
 Af § 14 stk. 1 i lov om jernbaner fremgår jernbanevirksomhedernes adgang til at opkræve kon-
trolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og 
kort). Jf. § 14 stk. 4, fastsætter transportministeren nærmere regler om jernbanevirksomhedens 
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. 
 

I de fælles landsdækkende rejseregler, som trafikvirksomhederne har vedtaget pr. 1. november 
2017, fremgår hjemmelen til udstedelse af en kontrolafgift. Det anføres således bl.a., at passage-
rer, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herunder er korrekt checket ind på rejse-
kort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift. Det gælder også, hvis passageren har købt rejse-
hjemmel via en mobil enhed, der ikke kan kontrolleres, f.eks. hvis denne er løbet tør for strøm 
eller gået i stykker. Det er passagerens ansvar, at rejsehjemlen er endeligt modtaget på den mobi-
le enhed før påstigning. Som passager uden gyldig rejsehjemmel betragtes også passager, der 
benytter kort med begrænset tidsgyldighed (f.eks. pensionistkort) uden for kortets gyldighedstid, 
eller hvis andre rejsetidsbegrænsninger ikke overholdes (f.eks. for hvornår cykler må medtages). 
Passagerer, der rejser alene på andres rejsekort personligt eller med en anden kundetype, end 
passageren er berettiget til, rejser uden gyldig rejsehjemmel. Kortindehaveren skal altid selv være 
checket ind på kortet på de rejser, hvor et rejsekort personligt benyttes. Rejsekortet må endvidere 
ikke være så slidt/tildækket, at navnet ikke kan læses. 
 
Passagerer, 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. 
 
Selskaberne kan erstatte kontrolafgiften med et ekspeditionsgebyr på 125 DKK mod samtidig beta-
ling af den ordinære billetpris, hvis særlige forhold gør sig gældende. 
 
Uddrag fra de fælles landsdækkende rejseregler:  
 

”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 f.eks. ske 
ved scanning. Skærmen skal være i en sådan stand, at kontrol er muligt.  
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).” 

 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
 

” 
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1) Jeg forsøger at købe en billet via DOT APP på min iPhone hvilket fejler pga app fejl - jeg har således in-

gen billet da jeg står på toget 
2) Det lykkedes mig efter flere forsøg efter jeg er stået på toget at få en billet 

3) En kontrollør checker mig efterfølgende med en gyldig billet. 
4) Kontrolløren giver mig en bøde fordi bøden er "for ny" i.e. han mener jeg har været i ond tro og lige har 

købt billetten efter jeg steg ombord. 

5) Efter klage til DSB fastholder de bøden. 
 

Holder det virkeligt? 
 

Ser frem til at høre nærmere. 

Jeg ønsker ikke at betale bøden da jeg mener at være i god tro.” 

 
 
Indklagede anfører følgende:   
 
”DSB kan bekræfte, at der den 6. februar 2018 er udstedt en kontrolafgift til klager på en rejse fra Birkerød 

til Nørreport. Kontrolafgiften er udstedt, da klager har købt en mobilbillet, efter at han er steget på toget, og 

efter at kontrolafgiften blev udstedt. DSB har dermed haft et berettiget grundlag for at udstede og fastholde 
kontrolafgiften. 

 
Kontrolafgiften er udstedt på DSB medarbejders håndterminal kl. 16:20:00. 
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Dokumentationen for klagers køb (fra Unwire) viser, at klager bestilte mobilbilletten kl. 16:21:28, og at mo-

bilbilletten blev leveret til klagers telefon kl. 16:21:29.  
 

Billetten er dermed bestilt, efter at kontrolafgiften er udstedt. Klager oplyser også selv, at han ingen billet 
havde, da han steg på toget. 

 
Der er ikke registreret fejl på DOT appen den 6. februar, og det fremgår ikke af dokumentationen fra Unwi-

re, at klager har haft købsforsøg forud for købet kl. 16:21. Dokumentationen viser også, at klagers køb kl. 

16:21 blev gennemført på 1 sekund, hvilket indikerer, at Appen fungerede, som den skulle. 
 

Dokumentation fra Unwire 
Dokumentation for billetkøbet 6. feb. Kl. 16:21: 
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Dokumentation for tekniske problemer i DOT Appen: 
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Klager har ved billetkontrollen oplyst, at han skulle til Nørreport Station. Til en rejse fra Birkerød Station til 

Nørreport Station skal der købes billet til 7 zoner. 
 

Klager købte billet til 6 zoner, og manglede derfor en zone for at have gyldig billet til en rejse til Nørreport 
Station. 

 

 
 

 
 

Følgende fremgår af de landsdækkende fælles rejseregler: 
 

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 f.eks. ske 
ved scanning. Skærmen skal være i en sådan stand, at kontrol er muligt.  
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). 
 
2.7. Kontrolafgift  
2.7.1. Gyldighed af rejsehjemmel  
Kunder, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herunder er korrekt checket ind på rejsekort til 
deres rejse, skal betale en kontrolafgift. Det gælder også, hvis kunden har købt rejsehjemmel via en mobil 
enhed, der ikke kan kontrolleres, f.eks. hvis denne er løbet tør for strøm eller gået i stykker.  
Som kunde uden gyldig rejsehjemmel betragtes også kunder, der benytter kort med begrænset tidsgyldig-
hed (f.eks. pensionistkort) uden for kortets gyldighedstid, eller hvis andre rejsetidsbegrænsninger ikke over-
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holdes (f.eks. for hvornår cykler må medtages). Kunder, der rejser alene på andres rejsekort personligt eller 
med en anden kundetype, end kunden er berettiget til, rejser uden gyldig rejsehjemmel. Kortindehaveren 
skal altid selv være checket ind på kortet på de rejser, hvor et rejsekort personligt benyttes. Rejsekortet må 
endvidere ikke være så slidt/tildækket, at navnet ikke kan læses. 
 
2.7.2. Afgift  
Kontrolafgiften udgør 750 DKK for voksne og 375 DKK for børn og hunde. For cykler er afgiften 100 DKK.  
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).  
Kunder, som har checket korrekt ind ved rejsens begyndelse, men som ikke har checket rejsekortet ind ved 
skift af transportmiddel, rejser også uden gyldig rejsehjemmel. I denne situation udgør kontrolafgiften 10 
DKK. 
 

Da klager først købte billet, efter at han var steget på toget, og efter at kontrolafgiften blev udstedt samt 

manglede én zone til en rejse fra Birkerød til Nørreport, har DSB haft et berettiget grundlag for at udstede 
kontrolafgiften. 

 
DSB kan på denne baggrund ikke imødekomme klagers krav om annullering af kontrolafgiften.” 

 
 
Klageren anfører hertil: 
 
”Jeg fastholder at jeg mener bøden er uberettiget da APP'en ikke virkede på min telefon og jeg 
efterfølgende har forsøgt at købe billetten som lykkedes til sidst. 
Og desuden havde jeg en gyldig billet da jeg blev checker af en kontrollør som checkede mig mi-
nutter eller sekunder efter jeg stod på som mente jeg var i ond tro, hvilket jeg på det skarpeste 
afviser og er min største drivkraft og anke i hele den her sag. 
At blive behandlet som en snyder på den måde synes jeg er utroligt ærgerligt - og jeg synes også 
at det må ligge mig til fordel at billetten er købt stort set ved stationen - blot i toget.” 
 
 
Indklagede anfører hertil: 
 
”Der er den 6. februar 2018 ikke registreret fejl på Appen. Dette er også baggrunden for, at der i 
den tidligere fremsendte log ikke findes registreringer af fejl fra den 6. februar 2018.  
 
Klager har også uhindret kunne købe en billet den 6. februar kl. 16:21:28. Denne billet er købt, 
efter at klager fik udstedt en kontrolafgift. 
Som loggen herunder viser, har klager den 6. februar foretaget to billetkøb i Appen (hhv. kl. 
08:07:33 og kl. 16:21:28), som begge er gennemført uden fejl. Havde klager forud for billetkøbet 
kl. 16:21:28 foretaget et købsforsøg, ville dette skulle fremgå af loggen herunder som et fejlet 
køb. Dette ses ikke at være tilfældet. 
 
Køb, der af tekniske årsager ikke kan gennemføres, vil blive registreret som et fejlet køb, som det 
ses for købsforsøget fra den 30. januar kl. 7:34:30. 
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Udover at klager har købt billet, efter at han er steget på toget, er billetten købt kl. 16:21:28 ikke 
gyldig til den foretagne rejse. Klager rejste fra Birkerød til Nørreport Station. Til denne rejse skal 
der købes billet til 7 zoner. Klager købte til rejsen alene en billet til 6 zoner. 
 
DSB skal også gøre opmærksom på, at en eventuel fejl på Appen ikke i sig selv kan fritage kunden 
fra at skulle købe billet inden ombordstigning. I sådanne situationer, henvises der til at købe billet 
på anden vis eksempelvis i DSB’s billetautomater.” 
 
 
På ankenævnets vegne  

 
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 
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