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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2021-0045 
  
Klageren:  XX 
  8310 Tranbjerg 
 
Indklagede: Midttrafik 
CVR-nummer: 29 94 31 76 
 
Klagen vedrører: To kontrolafgifter à 750 kr. grundet køb af mobilbillet efter påstigning 

og rejse uden billet  
 
Parternes krav:  Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgifterne, og gør 

gældende vedrørende den første afgift, at han havde tanket sit rejse-
kort op, men ikke kunne checke ind, hvorfor han straks købte en mobil-
billet, og vedrørende den anden afgift, at Midttrafik-appen ikke virkede 

  
  Indklagede fastholder begge kontrolafgifter 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Gry Midttun 

Torben Steenberg 
Susanne Beyer Svendsen (2 stemmer) 

   
   
 

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på sit møde den 10. november 2021 truffet følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Midttrafik er berettiget til at opretholde kravet om betaling af to kontrolafgifter à 750 kr., i alt 
1.500 kr.  
 
Beløbet skal betales til Midttrafik, der 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. 
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SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: 
 
Kontrolafgiften af 3. marts 2021: 
Klageren rejste den 3. marts 2021 med Midttrafiks buslinje 4A, da der ved stoppestedet Lokalcen-
ter Viby steg kontrollører ombord på bussen. Det fremgår af loggen fra bussens GPS, at den an-
kom til stoppestedet kl. 10:13:26. Kl. 10:13:41 holdt bussen stille ved stoppestedet, og kl. 
10:13:56 begyndte den igen at køre. Kl. 10:14:04 havde den forladt stoppestedet. 
 
Uddrag af bussens GPS-log: 
 

 
 
Ved den efterfølgende kontrol af klagerens rejsehjemmel foreviste han en mobilbillet købt i Midt-
trafiks billetapp kl. 10:14:22. 
 
Uddrag af loggen for klagerens mobilbilletkøb: 
 

 
 
Herefter blev klageren kl. 10:16 pålagt en kontrolafgift på 750 kr. Kontrolløren har på kontrolafgif-
ten krydset af i feltet ”Mobilbillet købt for sent”. 
 
Klageren anmodede samme dag Midttrafik om at frafalde kontrolafgiften og anførte: 
 

” 

” 
 
Den 11. marts 2021 fastholdt Midttrafik kontrolafgiften og begrundede dette med, at det er en 
betingelse ved køb af mobilbilletter, at billetten er købt og modtaget på mobiltelefonen før påstig-
ning, hvilket klageren ikke havde overholdt. Midttrafik henviste endvidere til, at en optankning til 
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rejsekort via selvbetjeningen tidligst kan overføres til rejsekortet 24 timer efter bestillingen, hvis 
man skal rejse med bussen. 
 
Klageren svarede, at reglerne om optankning ikke var rimelige, samt at han også oplevede pro-
blemer med Midttrafiks billetapp, fx at beløbet for køb af en enkeltbillet var blevet trukket to gan-
ge, fordi appen ikke virkede. 
 
Midttrafik fastholdt fortsat kontrolafgiften og anførte, at klageren den 3. marts 2021 havde bestilt 
optankningen kl. 10:29, hvilket var efter kontrolafgiftens udstedelse kl. 10:16. Vedrørende Midttra-
fiks billetapp oplyste de, at et afbrudt køb ville fremstå som afventende på kontoen, og beløbet 
ville automatisk blive tilbageført til kontoen. 
 
Uddrag af historikken for klagerens rejsekort: 
 

 
 
 
Kontrolafgiften af 28. april 2021: 
Den 28. april 2021 rejste klageren igen med Midttrafiks buslinje 4A, da der var kontrol i bussen. 
Klageren kunne ikke forevise en billet, hvorfor han kl. 19:59 blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr. 
 
Klageren anmodede den 2. maj 2021 Midttrafik om at frafalde kontrolafgiften og anførte: 
 

” 

” 
 
Midttrafik fastholdt kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningsprincippet og til, at klageren i 
henhold til billetappens administrationslog ikke havde købt og modtaget en mobilbillet på sin tele-
fon før påstigning. Midttrafik henviste endvidere til, at billetappen er under konstant overvågning, 
hvorfor det hurtigt vil blive opdaget, hvis der er problemer med appen, hvilket ikke var tilfældet 
den pågældende dag. 
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Klageren anmodede på ny Midttrafik om at frafalde kontrolafgiften og anførte, at han køber billet 
fra Midttrafik hver dag, at der var tekniske problemer med appen, og at man burde få annulleret 
sine bøder, når man som passager køber billetter i bussen. 
 
Nogle dage senere skrev han igen til Midttrafik og opfordrede til at få ”fikset” appen i stedet for at 
uddele bøder. 
 
Disse to henvendelser blev ikke besvaret af Midttrafik, før klageren indbragte sagen for ankenæv-
net den 12. maj 2021. 
 
Midttrafik har under sagens behandling i ankenævnet oplyst, at Midttrafiks billetapp er under kon-
stant overvågning, og at appens administrationslog viser, at der den 28. april 2021 i tidsrummet 
fra kl. 19:30 til kl. 20:00 blev solgt 161 mobilprodukter. 
 
Midttrafik har endvidere indsendt logs for klagerens billetkøb i Midttrafik-appen. Det fremgår, at 
klageren den 28. april 2021 foretog ét mobilbilletkøb kl. 16:18. Denne mobilbillet var således udlø-
bet mere end 2 timer før kontrollen. Loggen viser endvidere, at klageren ikke havde nogen uafslut-
tede køb. De indsendte logs har været forelagt for ankenævnet. 
 
 
SEKRETARIATETS BEHANDLING AF SAGEN: 
 
Midttrafik har på forespørgsel fra sekretariatet indsendt følgende information vedrørende salget af 
mobilprodukter i Midttrafik-appen i tidsrummet fra kl. 19:30 til kl. 20:00 den 28. april 2021:  
 
” Jeg har en korrektion til det oplyste tal. Det korrekte tal er 161 – og altså ikke 2.294 som 

oplyst. Jeg har talt med sagsbehandler og fundet frem til, hvordan fejlen er opstået. Tallet fin-

des ved at lave et udtræk til excel over salget den pågældende dag. Herefter har sagsbehand-

ler markeret salget i intervallet 19.30-19.59 med musen og aflæst i bunden af skærmen.  

  
Dette viser dog en sammentælling af alle registrerede felter i det markerede område, hvilket 

kan være op 16 pr. salg. Jeg har sikret, at lignende fejl ikke opstår igen. 

Jeg kan kun dokumentere salget i et tidsinterval via specifikation for de enkelte salg, jeg har 

dog fjernet en række oplysninger, så kun salgstidspunkt og Ordre-ID fremgår. 

Det er beklageligt, at der er oplyst forkert tal. Selve fejlen i oplysningen har dog ingen betyd-

ning for afgørelsen. Det væsentlige er, at der har været kontinuerligt salg i hele tidsintervallet. 

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der salg i alle minuttal. 

[Tabellen er ikke medtaget i sagsfremstillingen, men har været forelagt for ankenævnet.] 

Salgsniveauet er i øvrigt normalt i forhold til en onsdag aften i COVID-19 perioden. Se neden-

stående sammenligning med 3 onsdage i samme tidsinterval: 
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Dato Antal salg 

21-04-2021  155 

28-04-2021 161 

19-05-2021 161 

26-05-2021 140 

” 
 
 
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE: 
 
Ifølge de fælles landsdækkende rejseregler skal mobilbilletter være købt og modtaget på den mo-
bile enhed inden påstigning. 
 
Vedrørende kontrolafgiften af 3. marts 2021: 
Ankenævnet lægger til grund, at bussen ankom til stoppestedet kl. 10:13:26 og afgik derfra senest 
kl. 10:14:04, samt at klagerens mobilbilletkøb blev gennemført kl. 10:14:22. 
 
Selv om klageren modtog sin billet før kontrollen og således kunne forevise den for kontrollørerne, 
blev den ikke modtaget, før han steg på bussen, og billetten var derfor i relation til rejsereglerne 
ikke gyldig som rejsehjemmel. 
 
Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette. 
 
Den omstændighed, at klageren kl. 10:29 – efter kontrolafgiftens udstedelse – bestilte en optank-
ning til sit rejsekort kan ikke føre til et andet resultat. 
 
Vedrørende kontrolafgiften af 28. april 2021: 
På baggrund af de fremsendte logs for klagerens købshistorik i Midttrafik-appen lægger ankenæv-
net til grund, at klageren ikke havde købt en mobilbillet – eller havde forsøgt at købe en mobilbillet 
– i Midttrafik-appen forud for den pågældende rejse med buslinje 4A. 
 
Da klageren ikke kunne forevise gyldig rejsehjemmel ved kontrollen, blev kontrolafgiften pålagt 
med rette. 
 
For så vidt angår begge kontrolafgifter, bemærker ankenævnet, at pligten til at betale en kontrol-
afgift ikke er betinget af, om passageren bevidst har forsøgt at unddrage sig betaling. Endvidere er 
dette et område med oplagt mulighed for omgåelse af reglerne om, at passageren skal have gyldig 
rejsehjemmel fra rejsens begyndelse, hvis det accepteres, at mobilbilletter kan bestilles og modta-
ges efter påstigning. 
 
Herefter finder ankenævnet, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at klage-
ren skal fritages for betaling af kontrolafgifterne. 
 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
I lov om trafikselskaber § 29 fremgår trafikselskabernes adgang til at opkræve kontrolafgift 
og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og kort). 
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I de fælles landsdækkende rejseregler (forretningsbetingelser), som trafikvirksomhederne har ved-
taget, præciseres hjemmelen til udstedelse af en kontrolafgift.  
 
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: 
 
” 

 ” 
 
I Midttrafiks egne rejseregler er fastsat følgende: 
 
” 

 ” 
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PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
 
”Jeg vælger at klage da jeg 2 gange har modtaget 1 bøde fra Midttrafik. Jeg havde den ene gang hurtigt købt 

en billet i bussen da mit rejsekort ikke virkede selvom jeg lige havde tanket det op. Der skal nemlig gå 5 

timer inden det kan bruges. Den anden gang havde jeg købt 2 eller 3 billetter med mobile pay men Midttrafik 

app'en loaded ikke købet og jeg fik en bøde. Jeg køber hver dag 2 billetter for at komme frem og tilbage og 

bruger cirka 2 timer på transport om dagen.  

Jeg håber på at i som anernævn kan finde en rimlig løsning på det her. Jeg ser at danskerne modtager lidt for 

ofte gratis bøder. Specielt dem som tager bussen.  

Jeg er hjemløs og bor på et forsogshjem hvilket gør at pengene er små og jeg er i en presset situation i forve-

jen.” 

 
Indklagede anfører følgende: 
 
” 
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” 
 
Klageren har ikke haft yderligere kommentarer, men har fastholdt klagen. 
 
 
 
 
På ankenævnets vegne  
 
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 


