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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2018-0062 
  
Klageren:  XX 
  4000 Roskilde 
 
Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/Movia 
CVRnummer: 29896569 
 
Klagen vedrører: Delvis refusion af rejsens pris, da rejsekortsystemet registrerede klage-

rens rejse som to separate rejser. Klageren medtog en cykel på sit rej-
sekort undervejs på rejsen og måtte derfor checke ud for herefter at 
checke ind igen sammen med cyklen 

 
Parternes krav:  Klageren ønsker refusion af 48 kr. 
  Indklagede afviser at refundere beløbet 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Torben Steenberg 
  Rasmus Markussen 

Bjarne Lindberg Bak 
Helle Berg Johansen 

   
 
 

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på sit møde den 18. juni 2018 truffet følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Rejsekort Kundecenter v/Movia skal refundere differencen mellem den opkrævede pris den 8. 
marts 2018 på klagerens rejsekort for to rejser for klageren fra henholdsvis Allerød st. til Køben-
havn H og København H til Roskilde st. og prisen for én forsat rejse fra Allerød st. til Roskilde st. 
Ved opgørelse af differencen tages hensyn til klagerens rabattrin på det pågældende tidspunkt. 
 
Rejsekort Kundecenter v/Movia skal endvidere som tilsluttet selskab betale 10.000 kr. i sagsom-
kostninger for sagens behandling, jf. ankenævnets vedtægter §25, stk. 1 og 2. 
 
Da klageren har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret, jf. ankenævnets vedtægter § 
24, stk. 2.   
 

- 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 rejste den 8. marts 2018 fra Allerød st. (takstzone 71/82) til Roskilde St. (takstzone 08) 
via København H. (takstzone 01), hvorfra han medbragte en cykel. 
 
Han checkede sit rejsekort personligt ind på Allerød st., men for at kunne medtage cyklen på rej-
sekortet fra København H, måtte han checke ud og herefter checke ind igen sammen med cyklen 
som en grupperejse. Som følge heraf blev der registreret to separate rejser på klagerens rejsekort 
i stedet for én fortsat rejse for klageren, således som rejsekortsystemet ville have registreret det, 
hvis han inden for 30 minutter havde checket sig selv ind igen uden cyklen. Derved kom klageren 
til at betale prisen for to rejser, én fra Allerød st. til København H og én fra København H til Ros-
kilde st. med en cykel, i stedet for én sammenhængende rejse for ham fra Allerød st. til Roskilde 
st. og én rejse for cyklen fra København H til Roskilde st. 
 
Klagerens rejsekorthistorik: 
 

 
 

 
 
 
Klageren anmodede samme dag Rejsekort Kundecenter om at korrigere den opkrævede pris med 
den begrundelse, at der var tale om én samlet rejse, men at han var blevet bedt om at checke ud 
for at kunne medtage cyklen fra København H. 
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Ifølge det oplyste, havde klageren i september 2013 henvendt sig om en tilsvarende episode, hvor 
Rejsekort Kundecenter havde forklaret, hvordan systemet fungerer, og at der ikke var tale om en 
fejl, men havde korrigeret rejsens pris. Derudover havde klageren i november 2017 henvendt sig 
med en tilsvarende episode, hvor Rejsekort Kundecenter havde svaret, at der var tale om en fejl i 
systemet og også her havde korrigeret prisen.  
 
Rejsekort Kundecenter v/Movia afviste den 14. marts 2018 at korrigere prisen og anførte: 
 

” Jeg kan forstå, at du undrer dig over prisen på din rejse den 08-03-2018.  
  

Jeg kan se, at du har brugt check ind ekstra-kortlæseren til at checke en medrejsende, en 
cykel, ind på en del af rejsen, og det er grunden til, at du har betalt for to separate rejser.  

  

Når du bruger check ind ekstra undervejs på en rejse, registrerer rejsekortsystemet det, 
som om du starter en ny rejse - uanset om du afslutter den første del af rejsen ved at 

checke ud.  
  

Rejserne den 08-03-2018 er derfor ikke kædet sammen og bliver prissat som to separate rej-
ser. Det er desværre ikke muligt at få ændret, og vi kan derfor ikke imødekomme dit ønske 
om at få refunderet en del af rejseprisen. 

  

Læs mere om check ind ekstra her” 

 
Klageren anmodede den 14. marts 2018 på ny Rejsekort Kundecenter om at korrigere prisen un-
der henvisning til følgende: 
 

”Det må være fejl I ikke kan refundere det jeg har betalt for meget, da jeg jo ikke har no-

get valg i jeres system at gøre det på andre måder. Når jeg pludselig står og skal have en 
cykel med fra København i regionaltoget, er der så vidt jeg ved ikke andre muligheder med 

rejsekortet. 
 

Blandet andet skriver du: 
 

"...uanset om du afslutter den første del af rejsen ved at checke ud..." 
 

Det er korrekt jeg laver check-ud, for det beder ekstra-checkin kortlæseren mig om at gø-

re. 
 

Jeg betrager det som en fejlkonstruktion i jeres system, at man ikke kan  
få sin cykel med på noget af strækningen uden at vide det på forhånd. 

 
Den vejledning du henviser til forklarer heller i min situation, eller  

noget der er relevant for at checke ekstra ind på en eksisterende rejse. 

Print vedhæftet for senere reference. 
 

Så det er jo lidt svært at vide som passager hvordan man skal forholde  
sig i sådannet situationer, ligesom jeres checkin stander beder mig  
foretaget checkud og derfor jo ikke kan vide den beregner prisen forkert  
efterfølgende. 

 
Jeg vil derfor bede jer genberegne prisen og refundere det beløb som jeg  
har betalt for meget i forhold til køb af cykelbillet med rejsekortet på  

hele eler dele af strækningen.”  
 

https://www.rejsekort.dk/brug-rejsekort/saadan-bruger-du-rejsekort/check-ind-ekstra.aspx
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Rejsekort Kundecenter v/Movia fastholdt den 15. marts 2018 prisen for de to rejser under henvis-
ning til, at der ikke var tale om en fejl i systemet, og anførte videre: 
 

” Jeg kan se, at du i september 2013 har henvendt dig om en tilsvarende episode, hvor vi 
har forklaret, hvordan systemet fungerer og at det ikke er fejl.  

 
I november 2017 henvender du dig også med en tilsvarende episode og her skriver min 
kollega desværre, at det er en fejl. Det er ikke korrekt. 

 

I det link, som min kollega har sendt den 14-03-2018 og ligeledes det, som du selv har 
vedhæftet, står der følgende:  

 

 
Du har andre muligheder end at bruge dit personlige rejsekort, hvis du ønsker at have din 
cykel med på rejsen. Læs mere her. ” 

 
Hertil bemærkede klageren den 15. marts 2018: 
 

”  

” 
 
Klageren indbragte samme dag sagen for ankenævnet. 
 
 
 
 

https://shop.dinoffentligetransport.dk/koeb-billet/enkeltbillet/cykelbillet/
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ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Klageren checkede den 8. marts 2018 sit rejsekort ud på København H, ændrede indstilling til 
gruppe og checkede ind igen sammen med en cykel. Herved blev hans rejse fra Allerød st. til Ros-
kilde st. via København H registreret som to separate rejser, hvilket i det konkrete tilfælde var dy-
rere end, hvis rejsen var blevet registreret som én samlet rejse. 
 
Ankenævnet bemærker, at det fremgår af www.rejsekort.dk, at indstilling til gruppe på rejsekort 
er midlertidig og betyder, at man starter en ny rejse, hvis man undervejs på rejsen tager flere med 
på sit rejsekort. Det beroede derfor ikke på en fejl, at klagerens rejse blev beregnet som to rejser, 
og prisen blev således korrekt beregnet af rejsekortsystemet. 
 
Ankenævnet hæfter sig imidlertid ved, at klageren to gange tidligere i lignende situationer har fået 
refunderet prisdifference ved at henvende sig til Rejsekort Kundecenter. 
 
Klageren blev i 2013 blev gjort opmærksom på, hvorledes rejsekortsystemet fungerer, når en rejse 
undervejs ændres til en grupperejse, og fik oplyst, hvordan han kunne købe billet til cyklen på 
anden vis. Han fik i den forbindelse differencen på billetpriserne refunderet. Klageren fik endvidere 
ved sin henvendelse i november 2017 refunderet prisdifferencen, og det blev ved den lejlighed 
anført, at der var tale om en fejl i systemet. 
 
På denne baggrund kunne klageren med rette have fået den opfattelse, at han ved fremtidige 
henvendelser i anledning af samme rejsemønster ville kunne opnå refusion af prisdifferencen, og 
at dette virkede bestemmende for klagerens valg af rejsehjemmel for ham selv og cyklen ved rej-
sen i den 8. marts 2018. 
 
På denne baggrund skal Rejsekort Kundecenter v/Movia godtgøre differencen mellem den opkræ-
vede pris den 8. marts 2018 på klagerens rejsekort for to rejser for klageren fra henholdsvis Alle-
rød st. til København H og København H til Roskilde st. og prisen for én forsat rejse fra Allerød st. 
til Roskilde st. Ved opgørelse af differencen tages hensyn til klagerens rabattrin på det pågælden-
de tidspunkt. 
 
Det bemærkes, at klageren herefter ikke vil være berettiget til refusion af prisdifferencen.  
 
Endvidere bemærkes det, at ankenævnet ikke har kompetence til at tage stilling til spørgsmål ved-
rørende rejsekortsystemets opbygning og prisstrukturen. 
 
Rejsekort Kundecenter v/Movia skal betale 10.000 kr. i sagsomkostninger for ankenævnets be-
handling af sagen, jf. ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1 og stk. 2. 
 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
Fra de Fælles landsdækkende rejseregler (01/11/17 – 17/03/18): 
 
2.4.2. Brug af rejsekort 
[…] 
Flere personer og/eller cykel/hund med på rejser: 
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Kunden kan checke medrejsende, cykler og hunde ind på sit rejsekort på en særlig Check Ind Eks-
tra-stander eller hos buschaufføren. Dette gælder ikke for pendlerkort og for rejsekort med pend-
ler kombi. 
 
 
Fra Rejsekort detaljeret prisberegning (Beregning af rejsekort priser 20180308): 
 
”  

” 
 
 
Fra www.rejsekort.dk: 
 
” 
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” 
 
Fra DOT’s hjemmeside (www.dinoffentligetransport.dk): 
 
”  

 
 
[…] 
 

http://www.dinoffentligetransport.dk/
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 ” 
 
 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Klagerens anmodning af 14. juli 2013 til Rejsekort Kundecenter om korrigering af prisen: 
 
” Jeg kommer til at betale for meget for turen, da jeg skal checke min cykel ind til regionaltoget, og alle-

rede er checket ind. 
Det understøtter systemet ikke, da jeg først rejser fra Taastrup st. i s-tog, uden cykel, og derpå vil fore-
taget check-in igen på Høje-Tåstrup st. og tilføje cykel som mervalg ved check-in. STander beder mig 
checke ud først. 
 
Det er følgende rejse, hvor det ses jeg bliver takstseret turen særskilt fra Taastrup til Høje-tåstrup og 
derpå videre med cyekl til viby sj. 

Til sammenligning prisen hjem. 
 
23-06-13 11:49 Taastrup st.  11:57 Høje Taastrup st. (tog)  kr -12,00 

23-06-13 11:57 Høje Taastrup st. (tog)  12:29 Viby Sjælland st.  kr -
29,60 
23-06-13 15:25 Viby Sjælland st.  15:54 Høje Taastrup st. (tog)  kr -

29,60 
 
 

JEg vil gerne have refunderet merudgiften.” 
 
 
Rejsekort Kundecenters svar af 13. september 2013: 
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” Tak for din henvendelse, og undskyld det meget sene svar. 

  

Jeg har kigget på din rejsehistorik, og kan godt se, hvad som er årsagen til at din rejse den 23/6 kom til 
at koste dig mere end forventet. 
 
Når du checker din cykel ind, så er du nødt til at gøre det for hele rejsen. Din egen rejse bliver delt i 2 
rejser, hvis du først vælger at checke cyklen ind i løbet af rejsen.  
 
Læs evt mere om check ind ekstra her: : http://www.rejsekort.dk/brug-rejsekort/saadan-bruger-du-

rejsekort/check-ind-ekstra.aspx 
 
Hvis du tit har cyklen med, kan du evt. købe et flexkort indstillet til en cykel, så skal du bare checke ind 
på dit personlige kort når du starter rejsen, og checke ind for cyklen den del af rejsen, hvor du tager den 
med.  
 
Da jeg kan forstå ud fra din henvendelse, at du ikke har været opmærksom ovenstående, har jeg refun-

deret de 12 kr., som du har betalt ekstra for rejsen. Beløbet bliver overført til din NEM-konto i løbet af 3-

5 hverdage.” 
 
 
Klagerens anmodning af 23. november 2017 om korrigering af prisen: 
 
” Rejse nr. 11 og nr. 12 (rejsen er foretaget den 16-11-2017) burde være samme rejse og i alt kost 

48,80 kr, da jeg skulle have cykel med fra København H og derfor måtte checke ud og ind igen, da man 
jo ikke kan tilføje en cykel. 
Det burde dog have været fortsat rejse. 
 
Vil I venligst refundere forskellen så det passer med den komplette rejse fra Allerød st. med S-tog til 

København H, og derfra regionaltog til Roskilde medbringende cykel.” 
 
 
Rejsekort Kundecenters svar af 23. november 2017: 
 
” Jeg beklager, at din rejse den 16-11-2017 er registreret forkert. 
  
På grund af fejlen har du betalt en pris, der var højere end den reelle rejses pris.  
  
Vi refunderer det, som du har betalt for meget for rejsen. Vi overfører 42,40 kr. til dit rejsekort. Over-
førslen sker næste gang, du bruger kortet. 

  
Bruger du dit rejsekort på en station, kan der gå op til fem timer, før beløbet bliver overført til dit rejse-
kort. I busser kan der gå op til 24 timer. For nogle buslinjer kan der gå længere tid. På selvbetjeningen 
under ’Bestillinger til mit rejsekort’ kan du følge overførslen. 
  
Vi kan desværre ikke ændre i din rejses data i rejsehistorikken. Derfor vil rejsen fortsat fremgå med for-
kerte data. 

  

Vi glæder os til at se dig på rejsen igen.” 

 
 
ØVRIGE OPLYSNINGER TIL SAGEN: 
 
Kundetypepriser (bilag 2 til Prisblad for rejser – gældende 21. januar 2018 – 17. marts 2018): 
 

http://www.rejsekort.dk/brug-rejsekort/saadan-bruger-du-rejsekort/check-ind-ekstra.aspx
http://www.rejsekort.dk/brug-rejsekort/saadan-bruger-du-rejsekort/check-ind-ekstra.aspx
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Zonekort med zone 71 som ringzonecentrum: 
 

 

 
 
Zonekort med zone 1 som ringzonecentrum: 
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PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
 
” Jeg rejser fra Allerød st. til Roskilde st., men skal så ekstraordinært have en cykel med fra København H på 
vejen. Dermed er jeg nødt til at check cykel ind på København H, og rejsekort systemet beder mig checke 
ud først, for derefter at check ind igen med cykel. 
Det gør rejsen betales som to rejser, selvom det er en fortsat rejse. Hvis ekstra check-in ikke var benyttet, 
ville det være en fortsat rejse og prisen korrekt. 
Merprisen udgør ca. 100% af den ordinære pris. 
 
Jeg kender systemet, men har ikke andre mulighed for billet end rejsekortet i situationen og det er min 
klare opfattelse at jeg plejer at få refusion af merprisen jf. tidligere afgørelser da det er en uhensigtsmæs-

sighed i systemet.” 

 
Indklagede anfører følgende:   
 
” 
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” 
 
Hertil har klageren bemærket: 
 
” Jeg fastholder at jeg i situationen var i god tro, trods tidligere korrespondencer var det min klare opfattel-
se at jeg plejer at få refusion da det jo afhjælper en uhensigtsmæssighed i systemet. 
Jeg troede derfor det var en service de generelt ydede os kunder, fordi rejsekortet i netop denne situation 
er ufleksibelt og problematisk. 
 
Ud over den konkrete sag, vil jeg stadig gerne have ankenævnets vurdering af det mere generelle problem 
at systemet ikke virker efter hensigten i disse situationer. Systemmæssigt er der ikke noget problem I ud-
regne prisen ved flere opdelte rejser, trafikselskabets medarbejder beskriver endda hvordan udregningerne 
foregår og der kan rejsekortet også videreudvikles til at understøtte disse delvise rejser. 
 
Jeg mener rejsekortet bør få en slags påbud om ændring af disse uhensigtsmæssigheder (velvidenden at 
det ikke kommer til at ske idet Ankenævnet ikke har bemyndigelsen eller interessen i dette da det jo netop 

består af trafikselskaberne).” 

 
 
 
På ankenævnets vegne  
 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 


