
   

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2019-0178 
  
Klageren:  XX på vegne af moderen YY 
  2000 Frederiksberg 
 
Indklagede: Movia 
CVRnummer: 29 89 65 69 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende straks-check-ind. Klagerens 

mor måtte på grund af rygproblemer sætte sig på et sæde for at finde 
sit rejsekort frem   

 
Parternes krav:  Klageren ønsker, at kontrolafgiften bliver annulleret 
  Indklagede fastholder kontrolafgiften  
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. december 2019 truffet følgende 

 
AFGØRELSE: 

 
Movia er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr.  
 
Klageren skal betale beløbet 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 

http://www.domstol.dk/


   

SAGENS OMSTÆNDIGHEDER:  
 
Da klageren og hendes mor den 3. maj 2019 skulle rejse med buslinje 4A fra stoppestedet Hille-
rødgade, ville moderen bruge et rejsekort anonymt til rejsen. Klageren har oplyst, at det anonyme 
rejsekort viste sig ikke at have tilstrækkelig saldo til at checke ind, hvorfor moderen skulle finde sit 
personlige rejsekort frem fra sin taske, og på grund af dårlig ryg måtte hun sætte sig på et sæde. 
 
Data fra bussens GPS viser, at bussen ankom til stoppestedet kl. 12:21:22 og forlod det igen kl. 
12:21:35. 
 

 
 
Ombord på bussen befandt sig kontrollører, som var steget på ved det foregående stoppested, 
Nørrebro St., og som observerede, at klagerens mor ikke checkede ind med det samme. Det frem-
går af rejsekorthistorikken, at moderen blev kontrolleret kort tid efter påstigningen, idet der kl. 
12:21 blev sat et kontrolmærke hendes rejsekort. 
 

 
 
Under kontrollen, men 3 stoppesteder senere, checkede moderen rejsekortet ind kl. 12:25:10, 
hvorefter kontrollørerne kl. 12:25:29 udstedte en kontrolafgift på 750 kr. for manglende straks-
check-ind. 
 



   

    
 
Klageren anmodede på vegne af sin mor Movia om at frafalde kontrolafgiften og gjorde gældende 
som gengivet ovenfor.   
 
Movia fastholdt den 24. juli 2019 kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningssystemet, som 
indebærer, at det var moderens eget ansvar at sørge for at have gyldig rejsehjemmel umiddelbart 
ved påstigning. 
 
Herefter anmodede klageren selv om frafald af kontrolafgiften med den begrundelse, at rejsekortet 
faktisk var checket ind på tidspunktet for kontrolafgiftens udstedelse, og hun anførte endvidere, at 
hun ved kontrollen fik en ubehagelig fornemmelse af at være blevet ”udvalgt” til kontrol på grund 
af sin etnicitet.  
 
Movia fastholdt fortsat kontrolafgiften og anførte, at rejsen var blevet påbegyndt uden gyldig rej-
sehjemmel, fordi hun ikke checkede rejsekortet ind umiddelbart ved påstigning, men fortsatte 
længere ind i bussen og satte sig på et sæde. Movia anførte endvidere, at de ikke havde grund til 
at tro, at klageren var blevet ”valgt ud” til kontrol, da alle passagerer ombord på bussen bliver 
bedt om at forevise rejsehjemmel. 
 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Det fremgår af de fælles landsdækkende rejseregler, at rejsekort skal checkes ind inden rejsens 
start, og af rejsekort kortbestemmelser, at rejsekort skal checkes ind ved rejsens start.  
 
Ved kontrollen i buslinje 4A kunne klagerens mor ikke forevise gyldig rejsehjemmel, fordi hun hav-
de passeret check-ind-standeren og sat sig på et sæde uden først at checke ind. Kontrolafgiften på 
750 kr. blev derfor pålagt med rette.  
 
Uanset at klagerens mor ifølge det oplyste først forsøgte at checke ind med et rejsekort anonymt,  



   

burde hun efter ankenævnets opfattelse også have haft i sit personlige rejsekort klar til straks at 
checke dette ind, når hun ikke var sikker på, om der var nok penge på det anonyme rejsekort til at 
checke ind. 
 
Henset hertil finder ankenævnet, at der – uanset at kontrollen skete hurtigt efter indstigning – ikke 
har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klagerens mor skal fritages for betaling af kon-
trolafgiften. En passager, som stiger ind i bussen uden samtidigt at checke ind, må således selv 
bære risikoen for ikke at kunne forevise gyldig rejsehjemmel ved en efterfølgende kontrol. 
 
Det kan ikke føre til et andet resultat, at klagerens mor derefter efter 4 minutter checkede ind på 
sit personlige rejsekort, inden kontrolafgiften blev udstedt.  
 
Det bemærkes, at pligten til at betale kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren bevidst har 
forsøgt at unddrage sig betaling for rejsen, og at dette endvidere er et område med stor mulighed 
for omgåelse af reglerne om at kunne forevise gyldig rejsehjemmel, hvis det accepteres, at man 
som passager kan passere check-ind-standeren og sætte sig på et sæde uden først at checke rej-
sekortet ind. 
 
 
RETSGRUNDLAG:   
 
Det følger af lov om trafikselskaber § 29, stk. 1, at trafikselskabet kan fastsætte kontrolafgift og 
ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet eller kort). 
 
I de fælles landsdækkende rejseregler fremgår hjemmelen til udstedelse af en kontrolafgift. Det 
anføres således bl.a., at 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 voks-
ne. 
 
Fra de dagældende fælles landsdækkende rejseregler (1. november 2018 til 31. maj 2019): 
 
”  

” 
 
Fra rejsekort kortbestemmelser: 
 
”1.3 Sådan anvendes et rejsekort 
Et rejsekort (herunder med pendler kombi) skal checkes ind ved rejsens start, checkes ind ved ethvert skift 
af transportmiddel undervejs og checkes ud ved rejsens afslutning” 

 
” Manglende check ind (såvel ved start som undervejs) bevirker, at kortihændehaveren rejser uden gyldig 

rejsehjemmel og dermed vil kunne blive pålagt en kontrolafgift.” 

 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 



   

 
Klageren anfører følgende:   
 
” My name is XX, and on 03/05/2019, my mom, XX and I, took the 4A bus to 
visit our personal doctor in Valby Langgade (Toftegårds Alle) from Hillerødgade. As we entered the bus my 
mom tried using a different rejsekort to check in, to see the card had enough balance, when it 
didn't she sat down to find her personal rejsekort out. My mom has a back issue therefore she needed to 
sit down in order to find her personal rejsekort. As she sits down to take her personal rejsekort 
out, the controller comes (Medarbejder ID: 235), we explain the situation but regardless he makes a hei-
nous remark "I knew you guys didn't check in" and proceeds to gives us the fine. We complied without hesi-
tations and checked in as he was giving us the fine. Iknow we don't look like the traditional danish citizens 
but being 
judged based on how we looked, we felt disrespected and violated. It felt as if our sincere mistake was not 
taken into consideration because of the way we looked. And if someone has a back problem isn't he/she 
allowed to sit down and find the appropriate travel card? Is there a time limit that we have to follow? My 

mom's rejsekort name is: XX” 

 
Indklagede anfører følgende: 
 
” 



   

” 
 
 
 
 
På ankenævnets vegne  
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


