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AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2022-0020 
  
Klageren:  XX 
  5000 Odense C 
 
Indklagede: Lokaltog A/S 
CVR-nummer: 26159040 
 
Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på DSB Orangebillet i Lokaltog, 

hvortil billetten ikke er gyldig 
 
Parternes krav:  Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, mod at han 

betaler de manglende 30 kr. for billetten, og gør gældende, at det ikke 
var tydeligt i købsflow’et, at han kun havde betalt for en rejse til Nykø-
bing Falster, og at det er misvisende, når der i bestillingsflow’et tilbydes 
en billet, der ikke gælder til hele rejsen 

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

Torben Steenberg 
Helle Berg Johansen 
Anna Langskov Lorentzen 

   
   

 
Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har på sit møde den 6. april 2022 truffet følgende 

 
 

FLERTALSAFGØRELSE: 
 
Lokaltog A/S er berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften på 750 kr.  
 
Beløbet skal betales til Lokaltog A/S, 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- 
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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. 
 

-oOo- 
 

 
SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: 
 
Klageren skulle den 5. januar 2022 rejse fra Odense st. til Maribo st. og indtastede sin rejserute 
Odense – Maribo på DSB’s hjemmeside for at købe en printselvbillet. Man skifter fra DSB-tog til 
Lokaltog på Nykøbing Falster st., hvorfra man kører videre med Lokaltogs Lollandsbane til Maribo 
st.  
 
Klageren valgte en Orangebillet, der er det billigste produkt, men som har den begrænsning, at 
den kun er gyldig til den eksakte afgang med DSB og Arriva-tog, men ikke til bus, metro, letbane 
eller lokalbane.  
 
Undervejs i købsflow’et bliver kunden oplyst med rød tekst, at billetten ikke er gyldig på den del af 
rejsen, der foregår med Lokaltog:  

udklip fra købsflow:   

 
 
 
 
Hvis kunden klikker på ”Særlige regler”, popper følgende oplysning frem:  
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” ” 

 
Klageren modtog efter købet denne bekræftelsesmail:  
 
” 

 
 

 

” 
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” 

 

 
 

    ”  
 



   

5 
 

Side 2 
”

” 

 
Klageren rejste derpå fra Odense st. den 5. januar 2022. Efter han var ankommet med DSB-toget 
til Nykøbing Falster st., skiftede han til Lokaltog mod Maribo st. Undervejs blev hans rejsehjemmel 
kontrolleret, og da hans Orangebillet ikke var gyldig til denne del af rejsen, blev han kl. 15:57 på-
lagt en kontrolafgift på 750 kr.  
 
Klageren indgav efterfølgende en klage over kontrolafgiften til Lokaltog, hvor han skrev følgende:   
 
 ”Købte billet online med køreplan ex fra Odense til Maribo  
 
 Køreplan checkede jeg lige hurtigt efter køb, ok alt fint, det var det jeg ledte efter! Jeg så ikke 
 at der kun betalt til Nykøbing Falster!! Det er ikke rimeligt man skal straffes eller modtag 
 bøde når man principielt ikke har gjort noget galt!! Og snyde for 30kr er ikke at være seriøs  
 
 Forventer at blive akkrediteret for forskellen mellem de 30 og de 750. 
 Få jeres system aktualiseret kan da ikke være rigtig at I som jeg skal bruge tid.” 
 

Den 12. januar 2022 fastholdt Lokaltog kontrolafgiften med denne begrundelse: 
 
”Du skriver i din mail, at du købte en billet online fra Odense til Maribo. Du så ikke at der kun 

var betalt til Nykøbing F.  

 

Når man køber en Orange billet bliver man ved købet gjort opmærksom på at billetten ikke 

gælder til hele rejsen.  

 

Købes billetten via DSB hjemmesiden (Rejseplanen) vil den se sådan ud. Under prisen på de 

f.eks. 193,00 kr. kan du se, at der gælder nogle særlige regler, åbnes de særlige regler vil du 

kunne læse, at billetten ikke gælder bl.a. til lokal- og privatbaner (se pilene). 
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Købes billetten via DSB app på telefonen vil det se sådan ud, også her fremgår det at billetten 

ikke er gyldig mellem Nykøbing F. og Maribo (se pil): 
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I de Fælles landsdækkende rejseregler kan du læse: 

 

2.4. Brug af rejsehjemmel  

Den offentlige transport er et åbent system med udbredt selvbetjening, og det er derfor altid 

kundens ansvar at have gyldig rejsehjemmel ved indstigning, herunder sikre sig at rejsekortet 

er korrekt checket ind. Kunden skal ved modtagelse af rejsehjemmel sikre sig, at det udleve-

rede svarer til det ønskede. 

 

2.7.1. Gyldighed af rejsehjemmel 

Kunder, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herunder er korrekt checket ind på 

rejsekort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift. 

 

I henhold til ovenstående vil vi fastholde, at kontrolafgiften er udstedt på et korrekt grundlag 

og i overensstemmelse med De fælles landsdækkende rejseregler. Du kan læse De fælles 

landsdækkende rejseregler her: https://dinoffentligetransport.dk/kundeservice/raad-og-

regler/alle-rejseregler/  

 

De 750,00 kr. bedes indbetalt så de er os i hænde med den for kontrolafgiften gældende beta-

lingsfrist på 15 dage fra udstedelsen.” 

https://dinoffentligetransport.dk/kundeservice/raad-og-regler/alle-rejseregler/
https://dinoffentligetransport.dk/kundeservice/raad-og-regler/alle-rejseregler/
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ANKENÆVNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN:  
 
 
3 medlemmer Tine Vuust, Helle Berg Johansen og Anne Langskov Lorentzen, udtaler:  
 

”Klageren anvendte en Orange DSB-billet til sin rejse med Lokaltog, selv om det oplyses tydeligt 
på selve billetten, at den ikke er gyldig til busser, metro eller lokalbaner.  
 
Billettens begrænsede gyldighed oplyses også i selve købsflow’et, hvor det med rød tekst er an-
ført, at DSB-billetten ikke er gyldig til strækningen mellem Nykøbing Falster og Maribo (Lokaltogs-
trækningen). 
 
Kunden gøres opmærksom på både i købsflow’et for Orange DSB-billetter og i handelsbetingelser-
ne, som kunden accepterer inden køb af billetten, og på selve billetten, at der gælder særlige vil-
kår for billetten, herunder at den ikke er gyldig til rejse med lokalbane.  
 
Ifølge de Fælles Landsdækkende Rejseregler er det som udgangspunkt passagerens eget ansvar 
at have gyldig rejsehjemmel, og da Orange DSB-billet ikke kan benyttes i Lokaltog, blev kontrolaf-
giften pålagt med rette.  
 
Omend det er uhensigtsmæssigt, at der på side 2 i tilknytning til billetten er anført ”Din Rejse-
plan”, hvor Lokaltogrejsen indgår, finder vi, at det burde have stået tilstrækkeligt klart for klage-
ren, at billetten ikke kunne anvendes til Lokaltoget, fordi ”Billetoplysninger” på side 1 kun angiver 
rejsen med DSB-tog: 
  

  
 
Det var desuden anført under ”Betingelser”, at billetten kun gjaldt i de DSB- og Arriva-tog, som 
”fremgår af billetten”.  
 
Endeligt fremgik det af den kvitteringsmail, der blev sendt til klageren, at der var købt en billet til 
193 kr. til strækningen Odense – Nykøbing F.  
 
Herefter og da det ikke er en betingelse for at pålægge en kontrolafgift, at passageren bevidst har 
søgt at unddrage sig betaling for en del af rejsen, finder ankenævnet, at der ikke har foreligget 
sådanne særlige omstændigheder, at klageren skal fritages for kontrolafgiften. 
 
Vi anbefaler imidlertid, at det gøres endnu tydeligere for kunden, hvor billetten ikke gælder, såle-
des at det også fremgår af ”Din Rejseplan” på DSB-billetten, når der er en del af rejsen, der ikke 
er omfattet af billetten.”  
 
 
2 medlemmer, Gry Midttun og Torben Steenberg, udtaler:  
 
”Klageren købte sin DSB Orangebillet som en print selv-billet, der bestod af to sider. På den forre-
ste side ”Billetoplysninger”, ”Pladsreservation” og ”Betingelser”, og på side to ”Din Rejseplan”.  



   

9 
 

På denne rejseplan var den samlede rejse oplistet fra afgangen i Odense med Intercitytog med 
skift i Ringsted til Regionaltog og skift i Nykøbing Falster til Lokaltog med ankomst til Maribo st.  
 
Vi finder herefter, at kunderne kan komme til at opfatte oplysningerne på ”Din Rejseplan” som en 
integreret del af billetten. Da der også på billetten under ”Betingelser” stod anført, at billetten ikke 
gjaldt til busser, metro eller lokalbaner, er det vores opfattelse, at det på baggrund af denne 
uklarhed var undskyldeligt, at klageren regnede med, at hans billet var gyldig til rejsen med Lokal-
tog til Maribo st.  
 
Vi har desuden lagt vægt på, at det ikke nødvendigvis er gennemskueligt for kunden, hvilke jern-
banevirksomheder eller trafikselskaber, der driver de forskellige togbanestrækninger i Danmark, og 
at det derfor ikke kan bebrejdes klageren, at det ikke var klart for ham, at Lokaltog, der er et tog, 
er en lokalbane, der udbydes af busselskabet Movia.  
 
Som følge af det anførte skal Lokaltog frafalde kontrolafgiften mod klagerens betaling for rejsen på 
strækningen Nykøbing Falster – Maribo st., som han ikke har betalt for. Da der er tale om en prak-
sisændring vedrørende DSB Orange-billetter på lokalbane, skal Lokaltog ikke betale 10.000 kr. i 
sagsomkostninger til ankenævnet.”  
 
Der træffes afgørelse i overensstemmelse med flertallets beslutning. 
 
 
RETSGRUNDLAG:  
 
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 kontrolafgif-
ter, 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 identi-
tet.”  
 

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.  
 
Som passager uden gyldig rejsehjemmel betragtes også passager, der ikke overholder andre rej-
sebegrænsninger.  
 
 
PARTERNES ARGUMENTER OVER FOR ANKENÆVNET: 
 
Klageren anfører følgende:  
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”Købte billet online med køreplan ex fra Odense til Maribo til et møde. opcion Orange billet. 
 
Køreplan checkede jeg lige hurtigt efter køb, ok alt fint, det var det jeg ledte efter! Jeg så ikke at der kun 
betalt til Nykøbing Falster !! Det er ikke rimeligt man skal straffes eller modtag bøde når man principielt 
ikke har gjort noget galt!! Og snyde for 30kr er ikke at være seriøs fra dsb side, når grunden er at billet kø-
bet ikke er klart nok..  
 
[Jeg vil opnå] at de opkræver for hele turen på engang, orange ikke orange.. kan ikke være rimeligt man 
skal have en PHd for at købe billet.” 

 
 
Indklagede anfører følgende:   
 
”Klagesag 2022-0020 fastholdes hos Lokaltog A/S, idet vi gør gældende, at jf. de fælles lands-

dækkende rejseregler, er den offentlige transport et åbent system med udbredt selvbetjening, 

og det derfor altid er kundens ansvar at have gyldig rejsehjemmel ved indstigning, herunder 

sikre sig at rejsekortet er korrekt checket ind. Kunden skal ved modtagelse af rejsehjemmel 

sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. 

 

I dette tilfælde købte passageren en orange billet til strækningen fra Odense til Nykøbing F. 

men ikke til Maribo der var slut destinationen af rejsen. 

 

I sin henvendelse til Lokaltog skriver Michael Brodersen blandt andet, at ”Køreplan checkede 

jeg lige hurtigt efter køb, ok alt fint, det var det jeg ledte efter! Jeg så ikke at der kun betalt til 

Nykøbing Falster !!” 

 

Lokaltog fastholdt kontrolafgiften idet Michael Brodersen ikke havde gyldig rejsehjemmel til sin 

rejse og Orange billetten han fremviste kun var gældende til Nykøbing F. 

 

Lokaltog har efterfølgende rettet henvendelse til DSB for at undersøge hvilke informationer der 

er givet i forhold til billetkøbet. DSB har sendt en kopi af den købte billet samt kvittering fra 

Netbutikken. 

 

Michael Brodersen har købt DSB Print selv-billet. På billetten fremgår det tydeligt, at rejsen er 

fra Odense til Nykøbing F. kl. 12.56 den 5. januar 2022 samt i betingelserne at den IKKE er 

gyldig til rejser med bus, Metro, Let- eller Lokalbane. 

 

På kvitteringen fra Netbutikken fremgår det også at billetten er gældende fra Odense til Nykø-

bing F.” 
 
 
På ankenævnets vegne  
 

   
Tine Vuust 

Nævnsformand 


