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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2019-0186 
  
Klageren:  XX 
  2500 Valby 
 
Indklagede: Movia 
CVR-nummer: 29 89 65 69 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende straks-check-ind samt kon-

trollørens adfærd  
 
Parternes krav:  Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften og gør gæl-

dende, at hun checkede ind under et minut efter påstigning, og at kon-
trolløren uden tilladelse tog rejsekortet ud af hånden på hende 

  
Indklagede fastholder kontrolafgiften, men har ikke kommenteret kla-
gen over kontrollørens adfærd 

 
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 skal frafalde kontrolafgiften på 750 kr. og skal endvidere betale 10.000 kr. i sagsomkostnin-
ger til ankenævnet for tabt sag, jf. vedtægterne § 25, stk. 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 fx på www.domstol.dk, www.advokatnoeglen.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel 
forsikringsretshjælp. 
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SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: 
 
Den 25. juni 2019 skulle klageren efter arbejde rejse med bus 1A, som hun plejede, fra Hvidovre 
Hospital. Hun ventede et par minutter på bussen, som ifølge bussens GPS ankom til stoppestedet 
Hvidovre Hospital kl. 21:27:23 og afgik igen kl. 21:27:32. 
 

 
 
Ifølge klageren var hun i gang med at lede efter rejsekortet i sin pung, mens hun steg på bussen. 
Da der var andre passagerer bag hende, passerede hun check-ind standeren og stillede sig umid-
delbart bag ved chaufførens plads, mens hun fandt rejsekortet frem. Under ankenævnssagen har 
hun oplyst, at hun sagde ”et øjeblik” til chaufføren. Kl. 21:27:46 – 14 sekunder efter bussen afgik 
fra stoppestedet – checkede hun ind. 
 

 
 
Bagerst i bussen befandt sig kontrollører, som var steget på ved et tidligere stoppested kl. 
21:19:23. De så, at klageren ikke straks checkede ind, og pålagde hende herefter en kontrolafgift 
på 750 kr. for at checke ind for sent. Kontrolmærket blev sat på klagerens rejsekort kl. 21:28:10, 
og kontrolafgiften blev udstedt kl. 21:30:13. På den elektroniske kontrolafgift har kontrolløren an-
ført, at der var 15 passagerer ombord og krydset ”Nej” til ”Kunden har forespurgt chauffør” og 
”Nej” til ”Jeg har forespurgt chauffør”. Kontrolløren har endvidere bemærket: 
 
 ”  

” 
 
To dage senere, den 27. juni 2019, anmodede klageren Movia om at frafalde kontrolafgiften med 
den begrundelse, at der gik under 1 minut, før hun checkede ind, og at hun ledte efter rejsekortet 
i sin pung. Imidlertid ville kontrolløren ikke lytte til hendes forklaring, selv om chaufføren og flere 
passagerer kom med indvendinger. Hun klagede endvidere over, at kontrolløren behandlede hende 
som en kriminel og uden tilladelse tog rejsekortet ud af hendes hånd for at checke det ud, inden 
kontrollørerne steg af bussen ved det efterfølgende stoppested, Arnold Nielsens Boulevard. 
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Movia fastholdt den 21. august 2019 kontrolafgiften og henviste til selvbetjeningsprincippet, samt 
at klageren ikke havde haft gyldig rejsehjemmel, fordi hendes rejsekort ikke var checket ind ved 
kontrollen kl. 21:19:23. Klagen vedrørende kontrollørens adfærd blev ikke besvaret. 
 
Da Movia fejlagtigt havde brugt tidspunktet for kontrollørernes påstigning som grundlag for deres 
afgørelse, bad klageren Movia om at undersøge sagen nærmere med henvisning til, at bussen an-
kom til Hvidovre Hospital kl. 21:27. Hun anførte igen, at hun checkede ind kort tid efter, hun steg 
på bussen, og stod lige bag chaufføren, mens hun fandt rejsekortet i sin pung. Endvidere gentog 
hun sin klage over kontrollørens adfærd. 
 
Movia fastholdt deres tidligere afgørelse uden at undersøge nærmere omkring det passerede, her-
under uoverensstemmelsen mellem påstigningstidspunktet og det af Movia anførte kontroltids-
punkt, ligesom klagen over kontrollørens adfærd forblev ubesvaret. 
 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Det fremgår af de fælles landsdækkende rejseregler, at rejsekort skal checkes ind inden rejsens 
start. 
 
Da klageren den 25. juni 2019 rejste med buslinje 1A, checkede hun sit rejsekort ind 14 sekunder 
efter bussens afgang fra stoppestedet, idet hun havde passeret check-ind-standeren uden samtidig 
at checke ind. 
 
Kontrolafgiften blev derfor i kontrolsituationen pålagt med rette. 
 
I sin henvendelse til Movia to dage efter kontrolafgiftens udstedelse har klageren gjort gældende, 
at hun var i gang med at finde rejsekortet i sin pung, da hun steg på bussen, men havde andre 
passagerer bag sig, samt at chaufføren (og andre passagerer) kom med indvendinger til kontrollø-
ren, som denne ikke ville lytte til. Herudover klagede hun over kontrollørens adfærd. 
 
Movia har på trods af klagerens oplysninger hverken foretaget høring af kontrolløren eller af chauf-
føren. Henset til, at klagen blev modtaget hos Movia to dage efter kontrollen, hvorefter såvel kon-
trollør som chauffør måtte antages at kunne huske det passerede, burde begge efter ankenævnets 
opfattelse have været hørt i en situation som den foreliggende, hvor klagerens oplysninger stred 
imod det, som kontrolløren havde noteret på kontrolafgiften, hvor der blev klaget over kontrollø-
rens adfærd, og hvor klageren samtidig over for Movia anførte, at chaufføren støttede hendes for-
klaring. 
 
Da Movia ikke har tilvejebragt et grundlag, som afkræfter klagerens forklaring, kan ankenævnet 
herefter, uanset den af kontrolløren noterede observation, som efter klagerens oplysninger blev 
foretaget fra bussens bagerste ende, ikke afvise hendes plausible forklaring om, at hun trådte til 
side umiddelbart bag chaufføren for at lade andre passagerer komme forbi, mens hun ledte efter 
rejsekortet og umiddelbart herefter checkede ind. 
 
På denne baggrund sammenholdt med, at 14 sekunder ikke er uforholdsmæssigt lang tid, finder 
ankenævnet, at Movia skal frafalde kontrolafgiften. 
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Ankenævnet finder det kritisabelt, at Movia i den indledende sagsbehandling har baseret sine afgø-
relser på et fejlagtigt kontroltidspunkt, ligesom det er kritisabelt, at Movia på intet tidspunkt har 
kommenteret klagen over kontrollørens adfærd. 
 
Det bemærkes, at en kontrollør i forbindelse med en kontrol kan få passagerens rejse-
kort/billet/mobiltelefon/identitetskort i hånden for at undersøge dette nærmere, men kontrolløren 
må ikke tage dokumenterne fra passageren eller dennes pung. I stedet må det anføres på kontrol-
afgiften, hvis en passager har nægtet at overlevere dokumenterne. 
 
Da klageren har fået medhold i klagen, pålægges Movia at betale sagsomkostninger på 10.000 kr. 
for ankenævnets behandling af sagen, jf. ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1 og stk. 2. 
 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
Ifølge lov om trafikselskaber § 29 fastsætter trafikvirksomhederne regler for kontrolafgifter til pas-
sagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel. 
 
I de fælles landsdækkende rejseregler, som trafikvirksomhederne har vedtaget, præciseres hjem-
melen til at udstede en kontrolafgift. Det anføres således bl.a., at passagerer, der ikke på forlan-
gende viser gyldig rejsehjemmel, herunder er korrekt checket ind på rejsekort til deres rejse, skal 
betale en kontrolafgift på 750 kr. for voksne. 
 
Fra de fælles landsdækkende rejseregler: 
 
 ” 

 ” 
 
Fra Rejsekort Kortbestemmelser punkt 1.3: 
 
” 

  
… 

 

 ” 
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PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
 
” I want to appeal the decistion of trafik movia about my quiry..last june 25 2019 ..they have 2 bus 1A 
routin going hvidovre hospital and going avedovre st.im working hvidovre hospital .my work finish 
kl21:15..every day ..i get bus 1A fra avedovre st.going to hellerup st. Becouse the bus 1A hvidovre hospital 
leaving kl:21:15 tthats why always i waiting the bus outside hospital kl:21:27..becouse the bus 1A fra ave-
dovre st .coming 21:27..when i go up in the bus i find my rejser kort..have 3 or 4 more passenger.then i tell 
the driver just a moment.but not long ,mostly 1 minutte or less .then they have 3 person kontrol coming at 
the back in the bus..when i chik ind my rejerkort 1 kontrol come to me and say hmmmp nej nej ..i said why 
.he said its late how come..for 1 minutte to chick ind its not accept the kontrol .for him its late to chick 
ind..and we discuse talking..some passenger talking and tell the kontrol its nothing wrong .but the kontrol 
nnever lesten to me snd the other passenger..he conteniuo to ask my personal .id no. i give him all what 
ned but ofvourse i feel so upset and depreesed becouse im tiered my work i never do anything wrong.only 
just a little time to find my rejserkort .its wrong and i must be psy the fine but i have a rejser kort..then 
after he make the recieft the fine .he forced to get my hsnd my rejser kort snd he chick out my re-
jserkort..how come its not fair to me..he kontrol me ok..but my rejserkort its my own..he not allowed to get 
my hand..my rejser kort and he chick out..i feel so hurt the kontrol..i see the id no .kontrol his 129....i must 
be vomplain also to him ..after the next bustop hvidovre hospital... he going down the kontrol arnold niel-
sen boulevard..if you see the time my fine ticket after he make ..The time is kl: 21:30..becouse the bus 
come kl:21:27 .when im chick ind my rejser kort the bus never run becouse they have pasenger buy the 
ticket..and also i never step long in the side of the dri ver becouse i must be chick ind my rejser kort..but 
when i recieve the decistion i must be pay the fine bevouse never see the system my rejser kort i chick ind 
im shock.ofcourse never see.becouse the time is wrong..kl21:19:23 it very very wrong.i chick ind my rejser 

kort is kl:21:27-28 not kl:21:19:23” 

 
Indklagede anfører følgende: 
 
” 
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” 
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Hertil har klageren bemærket: 
 
” Im so sorry for just now i respose to your emal...about my complain the kontrol last june 25 2019....fare 
evasion xx...better I continue my case ..becouse i see all the copy about my rejserkort.what time i chick ind 
and what time i chick out..im not lier..you can  see the system .and what time i write its true...then the 

email i revieved for the dececion to konttolafgifter the time wite me is wrong”   

 
 
 
 
På ankenævnets vegne  
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 

 
 


