
         
 

1 
 

 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2019-0098  
  
Klageren:  XX  
  2770 Kastrup   
 
Indklagede: Movia   
CVR-nummer: 29 89 65 69  
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende straks-check-ind lige efter 

påstigning på bussen  
 
Parternes krav:  Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften og gør gæl-

dende, at han straks efter påstigning stillede sin rygsæk på bussædet 
og i samme bevægelse checkede ind.  
Indklagede fastholder kontrolafgiften på baggrund af kontrollørens no-
tat om, at klageren sad ned og først rejste sig og checkede ind, da han 
fik øje på kontrolløren 

 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Rasmus Markussen 

Torben Steenberg 
Asra Stinus 
Helle Berg Johansen 

   
   
 
 

 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på sit møde den 11. september 2019 truffet følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
Movia er berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften på 750 kr.  
 
Beløbet skal betales til Movia, 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. 
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Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsan-
læg fx på www.domstol.dk, www.advokatnoeglen.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel 
forsikringsretshjælp. 
 
 

-oOo- 
 
 
SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: 
 
Ifølge klageren steg han på linje 4A ved stoppestedet Sluseholmen den 6. december 2018. 
Klageren benyttede den bagerste dør til påstigning, hvorefter han fandt sit rejsekort frem fra sin 
rygsæk og chekede ind. Dette skete ifølge rejsekorthistorikken kl. 10:13:05.  
 
Ifølge de fremlagte logs fra Movias kontrollører steg de også på bussen ved stoppestedet 
Sluseholmen kl. 10:12:48, hvorfra bussen kørte kl. 10:13:07.  
 
Efter kontrol af klagerens rejsehjemmel, blev han kl. 10:15:55 pålagt en kontrolafgift på 750 kr.  
Kontrolløren noterede, at klageren sad på et sæde, da han fik øje på kontrolløren, hvorefter han 
rejste sig op og checkede sit rejsekort ind, og at klageren ingen bagage havde.  
 
Kl. 10:19 steg kontrollørerne af bussen, og kl. 10:28 uddybede kontrolløren i et yderligere notat, at 
klageren havde en almindelig rygsæk og forsøgte at hoppe af bussen, da han fik øje på kontrollø-
rerne. Men dette nåede han ikke, da chaufføren lukkede dørene.  
 
Klageren ringede samme dag til Movia Kundeservice med en klage over kontrolafgiften. En sags-
behandler i Movia noterede, at klageren havde oplyst følgende:  
   ” 

” 
 
 
Movia fastholdt kontrolafgiften i brev af den 11. december 2018 med den begrundelse, at rejsekor-
tet skal checkes ind straks efter ombordstigning, at kontrolløren havde noteret, at klageren sad 
ned i bussen, som han forsøgte at forlade, da han fik øje på kontrolløren, men ikke nåede dette, 
hvorfor han checkede rejsekortet ind. At dette skete kl. 10:13:05, og kontrolløren steg på kl. 
10:12:48. 
 
Klageren har oplyst, at han aldrig har modtaget dette brev, og han fulgte sin mundtlige klage op 
med en skriftlig klage den 17. december 2018, hvori han gjorde gældende, at kontrollørerne steg 
om bord foran i bussen og begav sig ned gennem bussen, hvor de beskyldte klageren for at have 
checket ind, blot fordi der var kontrollører med bussen. De sagde endvidere, at klageren først hav-
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de checket ind ved dette stoppested, fordi der var zoneskift, men at det var fysisk umuligt for ham 
at checke ind, før end han steg på bussen.  
 
I den efterfølgende periode fra 31. januar til 15. marts 2019 foregik der korrespondence mellem 
klager og Movia, hvor klager flere gange gav udtryk for, at han manglede svar på sin skriftlige 
indsigelse og var udtilfreds med sagsbehandlingen.  
 
 
Således skrev klageren den 1. februar 2019, at han satte sin rygsæk fra sig, rejste sig og checkede 
ind Herefter skrev klageren, at han forventede, at klagen fra den 17. december 2018 skulle be-
handles.  
 
Movia svarede klageren den 6. februar 2019 og gengav deres svar af 11. december 2018. 
 
Klageren kommenterede dette den 12. februar 2018:  
 

”Af den fiktive skrivelser dateret den. 11 december 2018, ser jeg dog i uddrag på ne-
dennævnte mailkorrespondance, refereret at jeg korrekt har aktiveret mit rejsekort 
lige efter indstigning i Linje 4A kl. 10:13, at jeg rejser mig fra mit sæde, så er det alt-
så blot fordi jeg lige har sat min rygsæk fra mig for at straks efter at rejse mig for at 
aktivere mit rejsekort. Én antagelse om, at jeg skulle være på vej til at forlade bus-
sen er grebet ud af den blå luft. Det ville da være én temmelig tåbelig handling da 
jeg lige er steget på bussen og hvorfor skulle jeg i givet fald i øvrigt smutte af bussen 
igen og efterlade min rygsæk. Kontrollør tog i øvrigt ikke kontakt til buschauffør, der 
holdt bagerste dør åben for mig og døren var i øvrigt heller ikke lukket endnu da jeg 
korrekt aktiverede mit rejsekort”.  
 

 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE:  
 
Således som sagen ligger oplyst med kontrollørens notater og klagerens egne oplysninger i brevet 
af 12. februar 2019 om, at klageren sad på sit sæde, lægger ankenævnet til grund, at klageren 
ikke foretog et straks check ind, således som rejsereglerne foreskriver er en betingelse for at have 
gyldig rejsehjemmel. 
 
På den baggrund blev kontrolafgiften pålagt med rette, og der foreligger ikke sådanne særlige 
omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes.  
 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
Ifølge § 29, stk. 1, i lovbekendtgørelse om lov om trafikselskaber fremgår trafikselskabernes ad-
gang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig 
rejsehjemmel (billetter og kort).  
 

I de fælles landsdækkende rejseregler, som trafikvirksomhederne har vedtaget, præciseres hjem-
melen til udstedelse af en kontrolafgift.  
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Det anføres således bl.a., at passagerer, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, her-
under er korrekt checket ind på rejsekort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift på 750 kr. for 
voksne. Det gælder også, hvis passageren har købt rejsehjemmel via en mobil enhed, der ikke kan 
kontrolleres, f.eks. hvis denne er løbet tør for strøm eller gået i stykker. Det er passagerens an-
svar, at rejsehjemlen er endeligt modtaget på den mobile enhed før påstigning. Som passager 
uden gyldig rejsehjemmel betragtes også passager, der benytter kort med begrænset tidsgyldig-
hed (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. 
 
 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
 
”Movia angiver, at jeg er steget på linje 4A uden gyldig billet - HVILKET SÅ ABSOLUT IKKE ER KORREKT 
Den 6. december 2018 
Jeg stiger ind bagest i Linje 4A (hvilket er tilladt) sætter min rygsæk fra mig og straks og nærmest i samme 
bevægelse som jeg på sædet sætter min rygsæk aktiverer mit rejsekort. Dette sker kl. 10:13:05. Mit indtryk 
er på dette tidspunkt, at chaufføren venter på mig da der ikke er andre der på dette tidspunkt står og ven-
ter på bussen (men det kan selvfølgelig også være at chaufføren har glemt at lukke døren). Ifølge Movias 
oplysninger er billetkontrollen steget på kl. 10:12:48 (formentlig forrest i bussen) altså ganske få sekunder 
før undertegnede er steget på bussen bagest og som den sidste passager.  
JEG KAN IKKE SE, AT JEG KAN GØRE DET ANDERLEDES END AT STIGE IND I BUSSEN OG STRAKS AKTIVERE 
MIT REJSEKORT 
Billetkontrollen ser, at jeg aktiverer mit rejsekort men påstår at jeg udelukkende gør dette fordi, at jeg har 
set, at der er kontrol !!!!!! Jeg viser iøvrigt korrekt mit gyldige rejsekort til kontrollen. Billetkontrollen tager 
ikke fat i chaufføren på trods af, at denne har holdt den bagest dør åben for mig, eller glemt at lukke denne 
således at jeg kunne stige på bussen. 
Movia angiver, at det er mit eget ansvar at checke mit rejsekort ind straks, JEG PÅTAGER MIG SELVFØLGE-
LIG GERNE DETTE ANSVAR OG JEG HAR NETOP OGSÅ CHECKET MIT REJSEKORT IND STRAKS EFTER IND-
STIGNING I VENTENDE BUS. 
 

Fakta taler for sig selv 
 
Mit rejsekort har jeg korrekt checket ind den 6. december 2018 kl. 10:13:05 
Bussen,  Linje 4A  forlader stoppestedet  den 6. december 2018 kl. 10:13:07  
 
Sagen er i øvrigt 
 
at jeg korrekt har aktiveret mit rejsekort ved indstigning bagest i linje 4A  
Jeg ankommer til ventende bus over gaden bagom bussen og står altså ikke og venter ved busstoppested 
inden indstigning  
Jeg stiger ind og sætter rygsæk på nærmeste sæde og med det samme rækker ud efter standeren som er 
placeret hvor jeg er steget på bussen og aktiverer mit rejsekort 
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Bussen kører lige efter min indstigning    
 
at jeg korrekt har fremvist gyldig rejsehjemmel til kontrollør og 
at kontrollør ikke rådførte sig med buschauffør inden jeg fejlagtigt fik afgift pålagt  
Jeg har en dialog med kontrolløren om det nødvendige i at kontakte chaufføren, i det jeg har den opfattelse, 
at chaufføren var bekendt med min indstigning lige inden bussen lukkede bagdøren og kørte 
Kontrolløren kontaktede ikke chaufføren 
 
Jeg var i nuet, om formiddagen den 6. december 2018, rigtig glad for, at jeg lige nåede bussen – Efterføl-
gende har jeg da fortrudt, at jeg ikke blot havde taget det stille og roligt og snuppet næste bus 
Sikke meget bøvl 
 
Jeg fastholder naturligvis, at jeg ingen ting har gjort forkert. Jeg har fulgt samtlige regler og har haft gyldig 
rejsehjemmel inden bus forlod stoppestedet.” 

 
 
 
 
 
Indklagede anfører følgende:   
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”
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” 

 
 
På ankenævnets vegne  
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 

 


