AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO
Journalnummer:

2021-0144

Klageren:

XX
4700 Næstved

Indklagede:
CVR-nummer:

Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S
21 26 38 34

Klagen vedrører:

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende metrotillæg på pendlerkort
ved rejse i metroen

Parternes krav:

Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, og gør gældende, at hun havde et gyldigt kort til zone 01 og 02, samt at hun er
blevet kontrolleret mange gange uden at få oplyst, at pendlerkortet ikke
var gyldigt i metroen
Indklagede fastholder kontrolafgiften

Ankenævnets
sammensætning:

Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust
Gry Midttrun
Torben Steenberg
Helle Berg Johansen
Susanne Beyer Svendsen

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på sit møde den 15. december 2021 truffet følgende
AFGØRELSE:
Metroselskabet I/S v/Metro Service A/S skal frafalde kontrolafgiften, men skal i den konkrete sag
ikke betale sagsomkostninger til ankenævnet.
Da klageren har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret, jf. ankenævnets vedtægter §
24, stk. 2.
-oOoHver 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 sagsanlæg fx på www.domstol.dk, www.advokatnoeglen.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel
forsikringsretshjælp.
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SAGENS OMSTÆNDIGHEDER:
Metrotillægget er et lovbestemt tillæg, som trådte i kraft for alle Metroens linjer den 29. september 2019 i forbindelse med åbningen af den nye Metro-Cityring. Herefter har passagerer med
pendlerkort skullet betale enten et månedligt tillæg à 80 kr. eller en tillægsbillet à 12 kr. pr. gang
for at rejse med metroen.
Den 27. september 2021 rejste klageren, som er engelsktalende bosiddende i Danmark, med metrolinje M1/M2, da hun efter Lindevang st. blev billetteret. Hun foreviste et DSB mobilpendlerkort
til DOT-zonerne 01 og 02, som hun ifølge det oplyste havde benyttet i mere end 5 måneder. Pendlerkortet var gyldigt i den zone, hvor hun rejste, men var uden metrotillæg. Klageren blev derfor
pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for at rejse med metroen uden at have betalt tillæg.
Klagerens pendlerkort, som det så ud i DSB-appen (foto fra kontrollørens PDA):

Umiddelbart efter afgiftens udstedelse anmodede klageren Metro Service om at frafalde kontrolafgiften og oplyste, at der havde været driftsproblemer på S-togslinje C, som hun normalt benytter
til og fra arbejde, og for ikke at komme for sent den pågældende dag besluttede hun at tage metroen. Hun anførte videre, at hun var blev kontrolleret mange gange i den periode, hun har haft
pendlerkort, og at hun altid har fået at vide, at kortet var i orden.
Metro Service fastholdt den 29. september 2021 kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningssystemet og begrundede videre afgørelsen således:
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” Du har modtaget en kontrolafgift, fordi du ikke har tilkøbt tillæg til metro, da du købte dit
pendlerkort. I forbindelse med Cityringens åbning den 29. september 2019, blev det indført
at man skal have et tillæg til metro på sit pendlerkort, for at rejse med metroen.
Du skal selv aktivt til -eller fravælge, om du ønsker tillægget, når du køber dit pendlerkort.
Når du køber dit pendlerkort i DSB appen, så bliver du præsenteret for metrotillægget, og
muligheden for at tilvælge tillægget inden du bliver ledt til betalingssiden. Du har derfor selv
aktivt fravalgt, at dit pendlerkort er gyldig som rejsehjemmel til metroen.
Har du ikke betalt for tillægget, og ønsker at rejse med metro, kan du købe en tilkøbsbillet.
Skal du fremadrettet benytte metroen i forbindelse med dine rejser, så kan du vælge at få refunderet den resterende periode på dit pendlerkort ved at kontakte DSB. Så kan du efterfølgende købe et nyt pendlerkort og vælge at du ønsker tillæg til metro.”
Metro Service har under ankenævnssagen oplyst, at første gang man køber et DSB mobilpendlerkort, skal man tage stilling til, om man ønsker at benytte metroen eller ej. Efterfølgende, hvis man
ikke ønsker ændringer til pendlerkortet, kan det fornys uden, at dette valg skal foretages. Ifølge
Metro Service oplyses der på pendlerkortet ikke om, hvad kortet ikke gælder til, hvorfor det ikke
fremgår, når pendlerkortet er uden metrotillæg. Derimod står der ”Commuter card incl. metro” (i
den engelsksprogede version), når der er betalt metrotillæg til pendlerkortet.

Pendlerkort med tillæg

Pendlerkort uden tillæg
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Købsflowet, som det ser ud ved det første køb af pendlerkort indeholdende én eller flere af
DOT-zonerne 01 – 04:
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Ifølge Metro Service kørte der kampagner i form af skiltning i tog, på stationer og på A-bukke,
bannere på hjemmesider, samt avis- og TV-annoncer, før Cityringen åbnede i september 2019 og i
en periode herefter, som oplyste, at det ville blive dyrere at rejse med metroen, hvis man brugte
pendler- og/eller rejsekort. Endvidere blev der indtil den 29. november 2019 ydet kulance over for
passagerer, som ikke havde husket at bestille metrotillæg, når de fornyede deres pendlerkort.
Metro Service har oplyst, at der ikke længere er opsat skiltning om metrotillægget på stationerne,
da enkeltbilletter og korrekt ind-checkede rejsekort automatisk er pålagt ekstrabetalingen, og da
man ved bestilling af sit pendlerkort skal beslutte, om man vil have metrotillæg eller ej.
ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE:
I DOT’s område gælder billetter og kort som udgangspunkt til den købte periode og det valgte
antal zoner og kan benyttes i alle transportformer. Med metrotillægget er der sket en fravigelse af
dette princip, hvilket indebærer en særlig informationsforpligtelse til passagererne.
Et pendlerkort erhverves typisk, når passageren ofte rejser den samme rute i de specifikke valgte
zoner, og ved driftsforstyrrelser skal passageren normalt selv sikre sig, at pendlerkortet er gyldigt
til en ændret rejserute.
Klageren har i den oprindelige klage til Metro Service oplyst, at hun grundet driftsforstyrrelser
valgte at rejse med metroen, frem for med S-togslinje C, for ikke at komme for sent på arbejde.
Klagerens pendlerkort var gyldigt i den zone, som hun rejste i, men hun kunne ikke se af pendlerkortet, at det ikke gjaldt i metroen. Det fremgik således ikke af pendlerkortet, at klageren havde
fravalgt metrotillægget.
Uanset, at billetter sædvanligvis ikke oplyser, hvad de ikke er gyldige til, kan man efter ankenævnets opfattelse ikke udelade en så vigtig oplysning om, at man ikke kan rejse med metroen, når
man med alle andre former for rejsehjemmel kan rejse frit med alle transportformer inden for de
pågældende zoner.
Ved at udelade denne oplysning finder ankenævnet, at det i den konkrete sag ikke har fremgået
tilstrækkelig tydeligt for klageren, at hendes pendlerkort ikke var gyldigt i metroen, og på denne
baggrund skal Metro Service frafalde kontrolafgiften.
Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt vægt på, at det på pendlerkortet stod anført, at kortet
var gyldigt i den zone, hvor klageren rejste, at det fravalg af metrotillæg, som hun foretog 5 – 6
måneder før kontrollen ved den første bestilling af pendlerkortet, men som ikke skal genbekræftes
ved fornyelse af pendlerkortet, ikke fremgik af kortet, at der ikke længere oplyses om metrotillægget ved skiltning på metrostationerne, samt at det påhviler trafikselskaberne i DOT-samarbejdet,
herunder Metro Service, at sikre tydelig kommunikation til passagererne om kort og billetters gyldighed.
Ankenævnet bemærkede i sin afgørelse i sag 2020-0017, som har væsentlige lighedspunkter med
denne sag, at det vil være god kundeservice, hvis det fremgår af det endelige pendlerkort, når der
ikke er valgt Metrotillæg, i stedet for kun når der er valgt Metrotillæg, hvilket kan gøres enkelt
med formuleringen ”uden metrotillæg” eller ”uden metro”.
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Denne opfordring er ikke blevet fulgt, og siden denne afgørelse blev truffet, er informationen yderligere blevet begrænset, således at der ikke længere informeres bredt om metrotillægget.
Da afgørelsen er udtryk for en praksisændring, finder ankenævnet, at Metro Service ikke skal betale sagsomkostninger på 10.000 kr.
RETSGRUNDLAG:
Ifølge § 2, stk. 1, jf. § 3 nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 686 af 27. maj 2015 om lov om jernbaner,
gælder loven også for metroen. Ifølge § 2 i lov nr. 206 af 5. marts 2019 om ændring af lov om
trafikselskaber og jernbaneloven fremgår det, at jernbanelovens § 14, stk. 1, affattes således:
»Jernbanevirksomheder, der via kontrakt udfører offentlig servicetrafik, kan opkræve kontrolafgifter, ekspeditionsgebyrer og rejsekortfordringer.«
§ 14, stk. 2 og 4, ophæves, og stk. 3 bliver herefter stk. 2. Stk. 3 har følgende ordlyd:
”Passagerer, der ikke er i besiddelse af gyldig rejsehjemmel, har pligt til på forlangende at forevise
legitimation for jernbanevirksomhedens personale med henblik på at fastslå passagerens identitet.”
I henhold til § 4 i bekendtgørelse nr. 1132 om kontrolafgifter og uddannelse af personale m.v. af
28. september 2010 kan jernbanevirksomheden opkræve kontrolafgifter og ekspeditionsgebyrer til
passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og kort), og jernbanevirksomheden
fastsætter bestemmelser om kontrolafgift og ekspeditionsgebyrer i forretningsbetingelserne.
I de fælles landsdækkende rejseregler (forretningsbetingelser), som trafikvirksomhederne har vedtaget, præciseres 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
voksne.
Fra punkt 2.4.1 om brug af billetter og kort:
”

”
Og fra punkt 2.7.1 om gyldighed af rejsehjemmel:
”
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”
Fra DOT’s hjemmeside vedrørende pendlerkort til korte rejser (2-8 zoner):
”

…”
Og vedrørende priser:
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”

”
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET:
Klageren anfører følgende:
” My name is xx and I've got a ticket on 27.09.21. I have the same commuter card (zone 1+2) for over 5
months and I was traveling around with it. Many collegues of yours check me in this period and said that
my card is just fine. But on 27 your collegue said I need to pay the evasion ticket. It is there any possibility
you can check how many times my card was check on the scanning app you provide on the transport?
Why people working in the same company have different opinion on the same thing?”
Indklagede anfører følgende:
” The complainant was meet by inspection September 29th, 2021 (after the train had left Lindevang station) and was issued a fare evasion ticket at 13:59, as a valid travel document could not be presented.
The complainant presented her mobile commuter card, which was valid for travel in zones 1 and 2 by DSB
train and bus, but not for travel by Metro.
In connection with the City Ring's opening on 29 September 2019, it was introduced that passengers must
have a supplement to the metro on their commuter card to travel by metro.
Passengers must actively choose or opt out whether they want the supplement when they buy a commuter
card. When buying a commuter card in the DSB app, you will be presented with the metro supplement, and
the opportunity to choose the supplement before you are directed to the payment page.
The complainant has not chosen the metro supplement and therefore the complainant's period card is not
valid for travel by metro.
Like all other means of public transportation in the greater Copenhagen area, the Copenhagen Metro employs a self-service system, where the passenger is responsible for being in possession of a valid ticket, for
the entire journey, before boarding the train. Passengers must be able to present a valid travel document
on demand to the ticket inspectors.
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In cases where passengers are not able to present a valid travel document, a fare evasion ticket will be issued, which is currently DKK 750, - for adults. This basic rule is a prerequisite for the self-service system
that applies to travel by public transport. The above mentioned information is available on DOT’s webpage
Joint-National-Travel-Regulations.ashx (rejsekort.dk) as well as on our information boards which are placed
at every station. The information boards contain travel information in both English and Danish.
In the Joint National Travel Regulations it is stated:

and
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In her inquiry to Metro, the complainant wrote as follows:

If, as in the complainant's case, you do not need/want to travel by metro every day, then you can just buy a
supplement ticket in the few cases where you want to use the metro.
The complainant herself explains in her inquiry to Metro that she chose to take the metro on 27 September
because S-train line ‘C’ did not run.
In her complaint to the Appeals Board, the complainant states that her card has been inspected many times
before and that it has never before resulted in a fare evasion ticket.
In addition, the complainant requests that we ourselves check how many times her commuter card has
been presented/controlled over time.
The complainant's commuter card is issued by DSB in the DSB app. Metro does not have access to DSB's
systems and we are also not aware that any electronic control marks will be placed on DSB app cards.
Based on the complainant's explanation that she only used the metro on 27 September because the S-train
line 'C' did not run, we assume that the ticket controls to which the complainant refers, took place in DSB's
trains, or in the buses where the complainant's card - without metro supplement - is valid for zones 01 and
02.
In the specific case, the complainant decided to change her travel route and use the metro instead of the Strain, but she did not buy the mandatory supplement ticket and thus the complainant did not have a valid
travel permit when inspected in the metro and therefore a fare evasion ticket was issued according to the
travel regulations.
We consider the fare evasion ticket to be imposed correctly, as well as the subsequent decision from the
Customer Service Department and we therefore maintain our claim for payment of fare evasion ticket xx of
DKK 750.”
Hertil har klageren bemærket:
” I would like to move forward with the case. It is not fair what happend to me, getting a fine for having an
monthly subscription for zone 1 and 2. I had it for over 5-6 months and no any other ticket checker was not
telling me on the metro that I cannot travel with that subscription.”
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SEKRETARIATETS BEHANDLING AF SAGEN:
Sekretariatet har stillet følgende uddybende spørgsmål til Metro Service:
”
1. Hvor på pendlerkortet fremgår det, at det ikke var gyldigt i metroen, jf. det anførte i rejsereglernes
punkt 2.4.1, om at det fremgår af pendlerkort med gyldighed til zone 1 – 4 i DOT’s område, om kortet er gyldigt i metroen eller ej?
2. Hvordan ser købsflowet ud vedrørende til-/fravalg af metrotillæg, når pendlerkort fornyes, jf. klagerens oplysning om, at hun har haft pendlerkort i 5 måneder?
3. Hvordan annonceredes metrotillægget over for passagererne på tidspunktet for klagerens rejse?”
Metro Service har svaret følgende:
”
1. Pendlerkortet viser til hvor og hvad det er gyldigt, men ikke hvad det ikke er gyldigt til.
HVIS man har sagt ja tak til MED Metrotillæg så ser pendlerkortet således ud:

Og hvis man ikke har brug for at benytte Metroen og derfor fravælger tillægget ser kortet således ud:

11

Hvis man Googler ”kan jeg bruge mit pendlerkort i Metroen” bliver man blandt andet præsenteret
for nedenstående resultater:
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Hvis man klikker på det Googlede resultat får man nedenstående oplysning som ud over at
oplyse, at man skal vælge metrotillæg hvis man har brug for at rejse til hverdag med Metroen også kan ’nøjes’ med at anskaffe en tilkøbsbillet hvis man enkelt gang gerne vil med Metro – fx hvis der er driftsforstyrrelser på den rejsevej man almindeligvis benytter.
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I rejsereglerne står der således:

14

Hvis man laver en søgning på Rejseplanen.dk med en rejse mellem København H og Ryparken
station og vælger DSB pendlerkort som rejsehjemmel henholdsvis med og uden metrorejse får man
også 2 forskellige resultater.
Rejsen UDEN metro foregår med S-tog og ser således ud:

Hvis man derimod indtaster samme rejse og rejsehjemmel men inkluderer en metrotur ser resultatet således ud:
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2. Første gang man køber et DSB-pendlerkort skal man blandt andet tage stilling til hvorvidt man ønsker at benytte metroen eller ej. Man kan ikke afslutte sit køb førend man har taget stilling. Hvis
man ved fornyelse ikke ønsker nogen ændringer til sit kort – hvad enten det drejer sig om zoner, tillæg eller transportmiddel, så behøver man ikke starte helt forfra. Man kan blot forny det eksisterende kort, som derefter fortsætter som man er vant til.
Man skal starte med at vælge til og fra destination og vi har blot valgt Herlev/Nørreport i eksemplet.
Det ser således ud:
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3. Da Cityringen åbnede i september 2019, kørte der i månederne op til åbningen og siden ca. ¾ år efter åbningen flere kampagner på A-bukke, anden skiltning i tog og på stationer, avisannoncer, bannere på hjemmesider, i TV m.m. om at samtidigt med åbningen af Cityringen ville det blive dyrere at
rejse med metroen hvis man brugte pendler og/eller rejsekort. Indtil den 29. november 2019 blev
der desuden ydet kulance over for de passagerer som endnu ikke havde husket at bestille metrotillæg når de fornyede deres pendlerkort eller ikke havde foretaget check ind af deres rejsekort på en
validator på en metrostation.
Hvis man køber en kontantbillet på stationen eller i en bus i hovedstadsområdet betaler man maksimal pris for rejsen og billetten gælder derfor til rejse med såvel bus, tog og metro i de zoner man
har købt. Hvis man anvender et rejsekort, bliver rejsen automatisk pålagt en merpris for metrotillægget når man checker ind på en validator på en metrostation. Hvis man har et pendlerkort, har
man ved købet taget stilling til om man vil bruge kortet i metroen. Hvis man har valgt et pendlerkort
uden tillæg, kan man udelukkende anvende metroen hvis man anskaffer sig en tilkøbsbillet. Da både
enkeltbilletter og korrekt ind-checkede rejsekort automatisk er pålagt ekstrabetalingen og da man
ved bestilling af sit pendlerkort skal beslutte om man vil have metrotillæg eller ej er der ikke længere opsat skiltning om metrotillægget på stationerne.
Afslutningsvis henleder vi opmærksomheden på sag 2020-0017 som minder meget om denne sag og som
blev afgjort i indklagedes favør.”
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På ankenævnets vegne

Tine Vuust
Nævnsformand
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