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AFGØRELSE i genoptagelsessag  
 
Journalnummer:  2021-0058 
  
Metroselskabet I/S v/Metro Service, CVR-nummer: 21 26 38 34,  
 
har begæret genoptagelse af den trufne afgørelse af 15. september 2021.  
 
Klageren har påstået stadfæstelse af afgørelsen.  
 
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Torben Steenberg 

Helle Berg Johansen 
Susanne Beyer Svendsen 

   
  

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

 
AFGØRELSE: 

 
Afgørelsen af 15. september 2021 stadfæstes med den ændring, at Metro Service ikke skal betale 
10.000 kr. i sagsomkostninger.  
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren, jf. vedtægterne § 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. 
 
 

-oOo- 
SAGSFREMSTILLING: 
 
Den 15. september 2021 traf ankenævnet afgørelse om, at Metro Service skulle frafalde den kon-
trolafgift, som klageren var blevet pålagt for rejse i metroen på en tilkøbsbillet på 1 zone til en 
DSB Orangebillet.  
 
Ankenævnet begrundede afgørelsen således:  



   

2 
 

 
Klageren rejste den 2. juni 2021 med toget til Ørestad st. på en DSB Orangebillet, som var gyldig i 
zone 03, men som ikke er gyldig til rejser i metroen. Klageren købte derfor en tilkøbsbillet til 1 
zone, hvorefter han efter sin egen opfattelse var berettiget til at køre med metroen i zone 03. Kla-
gerens tilkøbsbillet blev købt kl. 06:23 og var gyldig til kl. 07:38. Det fremgår af sagen, at DSB-
toget havde ankomst til Ørestad st. kl. 06:33, hvorfor ankenævnet lægger til grund, at klageren 
købte tillægsbilletten, mens han endnu befandt sig ombord på toget, og mens hans Orangebillet 
stadig var gyldig. 
 
På tidspunktet for klagerens rejse kunne der imidlertid kun gyldigt rejses med 1-zones tilkøbsbillet-
ter i tilknytning til et pendlerkort. I alle andre tilfælde skulle der købes billet til minimum 2 zoner. 
Det fremgår af punkt 5 i det dagældende Vejledningsdokument (som blev ændret den 14. juni 
2021), at der også kunne tilkøbes 1-zones billetter til enkeltbilletter, men efter Metro Services op-
fattelse har dette aldrig været tilfældet i forhold til Orangebilletter, som i forvejen ikke er gyldig 
rejsehjemmel i metroen. 
 
At der ikke kunne tilkøbes 1-zones billetter til Orangebilletter til brug for kørsel i metroen, fremgik 
efter ankenævnets opfattelse imidlertid ikke klart, når det dagældende Vejledningsdokuments be-
stemmelser om tilkøb først blev opdateret den 14. juni 2021 – efter klagerens rejse. 
Det bemærkes i den forbindelse – som anført af klageren – at hvis det var en betingelse, at ens 
grundbillet var gyldig til det pågældende transportmiddel, der forlængede rejsen, ville det ikke 
være nødvendigt med en tilkøbsbillet. 
 
Det var og er ikke en betingelse, at det pendlerkort, man køber en 1-zones billet til, er gyldig til 
metroen, for det er også efter de nugældende rejseregler muligt at tilkøbe 1-zones billet til et 
pendlerkort, som ikke har metro-tillæg, idet tilkøbsbilletten da vil gælde som metro-tillæg. 
Dette fremgår ligeledes af annonceringen af ændringen af rejsereglerne den 17. januar 2021 på 
DOT’s hjemmeside, hvor det anføres, at tilkøbsbilletten (1 zone) udelukkende vil være gyldig som 
tilkøb til pendlerkort eller andre periodekort samt som metro-tillæg. 
 
Ankenævnet har noteret sig, at det på tidspunktet for klagerens rejse rent faktisk – i modsætning 
til nu – var muligt at købe en 1-zones billet i appen, uden at det skete som tilkøb til et pendlerkort. 
Uanset at appens udseende på tidspunktet for klagerens køb af tilkøbsbillet ikke har kunnet gen-
skabes, noterer ankenævnet sig, at det i august 2021 stod anført i DOT-appen, at tilkøbsbilletter 
kun er gyldige sammen med anden billet, således som det vises her: 
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Ankenævnet lægger derfor til grund, at der var en lignende tekst på appen på tidspunktet for kla-
gerens køb af tilkøbsbillet, og passageren fik således ikke i købsflowet oplysning om, at tilkøbsbil-
letten kun var gyldig med pendlerkort. 
 
På baggrund af det anførte er det ankenævnets opfattelse, at det var undskyldeligt, at klageren 
regnede med, at hans tilkøbsbillet til 1 zone ville være gyldig til rejse i zone 03 i Metroen. 
 
Selv om kontrolafgiften isoleret set i selve kontrolsituationen blev pålagt med rette, burde Metro 
Service efter sagsbehandling i Back Office have frafaldet kontrolafgiften. 
 
Herefter skal Metro Service som tilsluttet selskab til ankenævnet betale 10.000 kr. i sagsomkost-
ninger, jf. ankenævnets vedtægter § 25, stk. 1 og 2. Ankenævnet vægter det tungere, at rejsereg-
lerne og Vejledningsdokumentet ikke var tilstrækkeligt overensstemmende, end at der tidligere er 
truffet nævnsafgørelser om Orangebilletters gyldighedsområde.” 
 
Metro Service begærede herefter genoptagelse af sagen med følgende begrundelse:   
 

”Det er vores opfattelse, at ankenævnet har truffet deres afgørelse ud fra en eller flere mis-
forståelser i forhold til betingelserne for rejser med en Orange Billet. 
Vi stiller os uforstående over for hvordan nævnet kan afgøre sagen til klagers fordel når kla-
ger på ingen måde har haft gyldig rejsehjemmel til metroen. 
Vi er også uforstående overfor behovet for at Metro skal fremskaffe tidligere versioner af 
DOT-appen når klager, uanset hvad der har måtte stå i appen, har anvendt en ugyldig rejse-
hjemmel som grundlag for tilkøbsbilletten til sin rejse med metro. 

 

• Orange Billetter er udelukkende gyldige til rejser med DSB/Arriva. Klageren havde en Orange 
Billet, som er et særligt rabatteret produkt, og som han brugte til at komme fra Slagelse til Øre-
stad med DSB. 

 

• Klageren havde til agt at fortsætte sin rejse fra DSB’s Ørestad station via Metros Ørestad stati-
on til Vestamager station (som er en suveræn metrostation). En rejse med metroen kræver al-
tid som minimum rejsehjemmel til 2 zoner. 
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• En Orange Billet er ikke gyldig til metroen og dermed kan en Orange Billet heller ikke indgå som 
del af en rejsehjemmel til metroen, heller ikke selvom man køber en tillægsbillet mens man 
stadig befinder sig i et DSB-tog. 

 
Fra DOT har vi modtaget oplysning om, at klager på tidspunktet for købet af en 1-zones tilkøbsbillet 
betjente sig af en Samsung smartphone med styresystemet Android i version 4.3.1., se herunder: 

 

                              
 

Dermed kan det fastlægges, at klagers app-version var opdateret i forhold til hvilke oplysnin-
ger han modtog da han købte tillægsbilletten. DOT lavede en større opdatering af appen som 
blev ibrugtaget den 20. april 2021 for både Android og IOS. 
 
Det vil sige, at hvis man efter den 20. april og dermed også på det tidspunkt hvor klager køb-
te tillægsbilletten, blev mødt af nedenstående skærmbilleder når/hvis man købte en tillægs-
billet. 
 
Det første skærmbillede man får vist er dette, og vi er uforstående over for hvorledes Anke-
nævnet kan give klageren ret i, at han mente at hvis han valgte én af de 3 muligheder for at 
købe en tilkøbsbillet til sin Orange Billet, så havde han gyldig rejsehjemmel, for klageren 
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kunne udelukkende vælge mellem 1. Cykel, 2. Pendlerkort, 3. DSB 1’ Regionaltog. Ingen af de 
tilbudte muligheder indikerer tilkøb til en Orange Billet. 
                              

 
 

”Tilkøbsbilletter er kun gyldige sammen med anden billet” – underforstået anden gyldig bil-
let/rejsehjemmel. 
 
Til trods for, at klager ikke var i besiddelse af et pendlerkort, så var det alligevel dét han valg-
te og det vil sige, at han fik nedenstående skærmbilleder (zonerne på nedenstående er blot 
eksempler, mens teksten i de røde rammer er retvisende): 
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Baseret på ovenstående må vi således fastholde, at klageren ved at købe en tilkøbsbillet som 
ikke var gyldig på tidspunktet for billetteringen, og ved at ankenævnet accepterer denne til-
købsbillet som gyldig rejsehjemmel, har opnået en besparelse på sin rejse, hvilket han ikke 
var berettiget til. 
 
Vi mener absolut, at klageren har handlet mod bedre vidende og er samtidig af den overbe-
visning, at der i forbindelse med ankenævnets behandling af klagen, må have været sket en 
misforståelse, idet det tydeligt på daværende tidspunkt fremgik i appen, at tilkøbsbilletter 
kun kan købes til cykel, pendlerkort eller DSB 1’ Regionaltog (se det indsatte billede ovenfor). 

 

 
Hertil har klageren gjort gældende:  
 

”Da Metro Service bragte det med tilkøbsbillet kun til pendlerkort op, var jeg inde og 
kigge på billetten i app'en, da stod der så, at det var en tilkøbsbillet til pendlerkort. 
Det var jeg ret forbavset over, og man kan også se tilkøbsbilletten som den så ud, på 
det foto kontrollanten tog.  
Det blev så ændret i app'en igen ved en senere opdatering, så jeg kan ikke dokumen-
tere det.  
Nu er app'en så opdateret igen og billetten fra 2. juni ser igen anderledes omend ikke 
væsensforskellig ud. 
Jeg finder det betænkeligt, at billetter, der er købt, efterfølgende kan ændres.  
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Jeg fik kontrolafgiften fordi Metro Service ved kontrollen sagde, at tilkøbsbillet speci-

fikt ikke kunne bruges sammen med Orange billet. 

Metro Service bragte først 24. juni og nu igen forholdet op om, at tilkøbsbilletter kun 

var gyldige til pendlerkort. 

På det tidspunkt var DOT app imidlertid opdateret (jeg tror, det var 15. juni) og jeg 

kunne ikke genskabe mit købsforløb, som jeg ville have haft mulighed for, hvis det 

var det, som kontrolafgiften blev givet for. 

 

I Metroservice brev om anmodning om genoptagning af sagen viser de med henvis-

ning til en e-mail fra 4. marts 2021 nogle illustrationer af, hvordan et køb af tilkøbs-

billet ville se ud i en ændring 4.3.0. af app’en, der så skulle være sket den 20. april. 

Det kan jeg med sikkerhed sige, at sådan så det ikke ud, da jeg købte tilkøbsbilletten 

den 2. juni i det, Metro Service siger var version 4.3.1. Altså en anden version end 

den version mailen fra marts omtaler.  

Mailen indeholder jo heller ikke nogen dokumentation for, at de illustrationer, der er 

lavet i mailen rent faktisk også er udført i app’en. 

 

Jeg er vred over de påstande, som Metro Service i deres anmodning om genoptag-

ning af fremsætter, og jeg ønsker at se hele mailen fra 4. marts og metadata på de il-
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lustrationer, der var indeholdt i Metro Service anmodning om genoptagning. Samt 

den videre sagsbehandling af version 4.3.0, der er foregået fra afsendelse af mailen 

til implementeringen af version 4.3.0. 

Ligeledes må de, når de fremsætter de påstande de gør, også kunne dokumenter, 

hvordan version 4.3.1, som var den version, de siger, der var på min telefon den 2. 

juni, var i købssituationen. 

 

Jeg har ingen mulighed for at dokumentere, hvordan købssituationen så ud 2. juni 

Men her er hvordan det ser ud i dag: 

 

 

’På dette billede ses, hvordan tilkøbsbillet ser ud i dag. Det mener jeg bestemt ikke så sådan ud 2. 

juni, men det kan jeg ikke dokumentere. 
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Dette billede er det næste, hvis man vælger tilkøbsbillet. Det er i hvert fald forskelligt fra det Me-

tro Service påstår blev implementeret med version 4.3.0. Her står der nøjagtig det samme, som jeg 

mener stod der, da jeg købte tilkøbsbilletten. Hvis det Metro Service påstår blev implementeret 

med version 4.3.0 er sandt, så er det i hvert fald ændret siden. 
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For dette billede som viser næste skridt i købssituationen gælder det samme som for ovenstående 

billede. 
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Her et billede af, at det er den gældende DOT app 4.4.6, der er brugt til ovenstående 

billeder. 

Samlet viser ovenstående fotos, at mailen fra 4. marts med illustrationer af, hvordan 

version 4.3.0 måske har skullet se ud, når den senere blev implementeret, ikke kan 

lægges til grund for hvordan købssituation så ud den 2. juni. Og jeg mener, at deres 

ændrede begrundelse for kontrolafgiften stiller mig i en umulig situation, hvor jeg ik-

ke har mulighed for at bevise, hvordan købssituationen så ud den 2. juni, da DOT app 

er blevet ændret siden, og mellem tidspunktet, hvor jeg fik kontrolafgiften, og de 

ændrede begrundelsen.”  

 

Hertil har Metro Service tilføjet: 
 

””Det er korrekt, at Orange billet ikke er gyldig til bus og metro. Det vidste jeg også på 
baggrund af oplysningerne. Det var netop også derfor, at jeg købte en tilkøbsbillet til Zone 
3, hvor Ørestad og Vestamager stationer ligger. Havde det været en almindelig billet hav-
de den jo været gyldig i hele zone 3. og så ville tilkøbsbillet ikke være nødvendig. 
  
Klageren skriver, at han godt vidste at han ikke havde en almindelig billet og at billetten ikke 
var gyldig i bus og metro. Det er vel her underforstået, at hvis han ikke har en almindelig bil-
let, kan der ikke laves tilkøb, og der må derfor købes ”en almindelig billet” til den forsatte 
rejse. En almindelig billet udgør 2 zoners, hvilket er minimum, også selv om der kun skal rej-
ses i 1 zone.  
Informationen om dette minimumszonekøb, fremgår også af informationstavlerne, der er 
opsat på alle metroens stationer. 
  
Når vi skriver, at vi ikke kan genskabe købsflowet, forstås med ny producerede billeder. 
Vi kan ikke imødekomme klagers krav om adgang til metadata for appens og illustrationernes 
ægthed og release-dato. Klager kræver desuden adgang til hele mailen af 4. marts 2021. Mai-
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len er intern korrespondance mellem de DOT-tilknyttede trafikselskaber og vil derfor ikke 
blive offentliggjort i sin helhed, men mailen er vedhæftet som pdf-fil, dog med pixelering af 
de afsnit som ikke er relevante for sagen samt navne og mailadresser naturligvis. 
For yderligere forklaring til den interne mailkorrespondance af 4. marts henviser vi til vores 
mail til Ankenævnet af 5. oktober 2021. 
  
Vedhæftede undervisningsmateriale, blev udsendt som intern information i trafikselskaber-
ne i marts måned 2021. Materialet omhandlede den forestående opdatering af DOT-appen, 
hvilken blev officielt ibrugtaget den 20. april 2021. Af materialet/købsflowet, som det så ud 
på tidspunktet for klagerens køb, fremgår det meget klart, hvad, klageren blev præsenteret 
for.   
  
Klageren har således anskaffet sig en billet, som alene er gyldig ved samtidig fremvisning af 
et pendlerkort.Vi finder på ingen måde, at det er undskyldeligt at klageren har købt et pro-
dukt, som ikke var gyldigt.” 
 
 

           
  



   

13 
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Og videre:  
 
”I sagsafgørelsen af 15. september 2021 fremgår det blandt andet, at Nævnet har truffet afgørelse til kla-
gers fordel på grund af teksten i vejledningsdokumentet, se uddrag af afgørelsens side 7 herunder: 
 

 
 
Men det var ikke Vejledningsdokument fra 29.09.19 der var hverken gældende eller tilgængeligt på DOTs 
hjemmeside. 
 
Klager fik sin afgift den 2. juni 2021 og på det tidspunkt var Vejledningsdokumentet opdateret pr. 27. april 
og teksten var ændret til nedenstående: 
 

 
 
For at der ikke skal være tvivl om at Vejledningsdokumentet af 27. april 2021 også var tilgængeligt for of-
fentligheden i foråret har vi indhentet nedenstående fra DOT: 
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Til dette har klageren anført: 
 
” Der er ikke i denne noget nyt. Udover, at jeg finder det absurdt at påstå, at det købflow, Metroservice 
viser med mailen skulle være indført 20. april, når dele af det ingengang er indført i dag. 
Dwt vil jeg betegne som en bevidst løgn.” 
 

Og videre:  
 
”Jeg kendte ikke til vejledningen, der var et eller andet sted paa en hjemmeside, da jeg koebte tilkoebsbil-
letten. Jeg koebte tilkoebsbilletten udfra app'en, hvor der stod, den var gyldig sammen med anden billet. 
Som jeg skrev i sidste svar, har jeg ikke mulighed for at dokumentere koebsforloebet, som det var den 2. 
juni, da spoergsmaalet om den aendring, at tilkoebsbillet kun er gyldig med pendlerkort,, foerst blev rejst 
efter at app'en blev aendret, den 15. juni tror jeg..Jeg er saa sikker, som jeg kan vaere nu saa lang tid efter, 
paa at det ikke paa noget tidspunkt i koebsforloebet i app'en fremgik, at tilkoebsbillet kun var gyldig med 
pendlerkort. 
Det har jeg ogsaa beskrevet i mit sidste svar. 
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Hvis det havde vaeret det forhold, jeg oprindeligt havde faaet kontrolafgiften for, ville jeg kunne havde 
dokumenteret koebsforloebet, som det var den 2. juni. 
Jeg mener ogsaa, at det faktum, at den aendring af app'en som metroservice viste, der var taenkt, hvor det 
ogsaa senere i koebsforloebet ville blive vist, at tilkoebsbillet kun var gyldig med pendlerkort, ikke endnu er 
implementeret, goer gyldigheden af tilkoebsbillet med anden billet uklar.” 

 
Og videre: 
 
”Som jeg skrev i  svaret pa sidste mail, jeg lige sendte, saa er jeg saa, sikker, som jeg kan vaere paa, at det 
ikke saa saadan ud den 2. juni.Som jeg skrev i det foerste svar paa Metroservice oenske om genoptagelse af 
sagen, saa stiller det mig i en umulig situation, da metroservice foerst gjorde forholdet om, at tilkoebsbillet 
kun var gyldig med pendlerkort efterfoelgende.  
Havde det vaeret, det som jeg fik kontrolafgiften for, havde jeg kunnet dokumentere koebsforloebet i app'-
en, som den var den 2. juni. Det forhold blev dog foerst rejst efter, at app'en var aendret den 15. juni, tror 
jeg det var.” 
 

 
SEKRETARIATETS SPØRGSMÅL til METRO SERICES:  
 
”Klageren har i sit svar i genoptagelsessagen den 6. oktober 2021 fremlagt fotos af, hvorledes der 
denne dag stod i hans version af appen, at tilkøbsbillet kun var gyldig sammen med anden billet, 
mens Metro Service har fremlagt foto af, at der i klagerens version af appen måtte have stået ”Kun 
gyldig sammen med pendlerkort”.  
 
Til brug for ankenævnets fulde oplysning af sagen, skal vi anmode Metro Service om at forklare, 
hvorledes denne diskrepans kan være opstået. 
 
 

                             ” 
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  Metro Services svar:                                                                        
 
”Vi kan ikke forklare hvorledes klager har kunne fremlægge de fotos af en telefonskærm på en avis fra den 
6. oktober for det flow kan ikke genskabes af hverken DOT eller os selv. Hvad har klager svaret til det 
spørgsmål? 
 
Vi har dels afprøvet købsflowet fra start til slut i DOT-appen ift. tilkøbsmuligheder og vi har vedhæftet foto-
serien som pdf-fil. 
 
Derudover har vi atter været i kontakt med DOT og i tråden herunder kan ses såvel vores spørgsmål til DOT 
samt DOTs svar, og vi henleder særligt opmærksomheden på de felter vi har markeret med gult i DOTs 
svar.” 
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ANKENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE: 
 
Indledningsvist bemærker ankenævnet, at det af ankenævnet anførte på side 2 i sagsfremstillin-
gen i afgørelsen af 15. september 2021 om, at køb af en tilkøbsbillet til pendlerkort kræver ind-
tastning af kortets respektive zoner for at gå videre i bestillingen, ikke er korrekt, idet en tilkøbsbil-
let kan købes uden at opgive, hvilke zoner pendlerkortet omfatter, da kunden kun taster den spe-
cifikke zone, som tilkøbsbilletten skal være gyldig til.  
 
Ankenævnet bemærker videre, at Metro Service har fremlagt dokumentation for, at Vejlednings-
dokumentets tekst om, at tilkøb kun var muligt til pendlerkort, allerede var gældende og offentlig-
gjort pr. 27. april 2021, og ikke først den 14. juni 2021, som ankenævnet antog. 
 
Klageren kan ikke dokumentere, hvorledes appen så ud på tidspunktet for hans tilkøb den 2. juni 
2021, men han gør gældende, at den ikke så ud, som Metro Service har påstået, og har til støtte 
herfor fremlagt teksten på den opdaterede app fra sin telefon den 6. oktober 2021, hvor der står, 
at tilkøbsbilletten kun er gyldig med anden billet. Heroverfor står Metro Services oplysning om, at 
appen blev ændret den 20. april 2021, og at de udelukkende kan genskabe købsforløb, hvor der 
står, at tilkøbsbilletten kun er gyldig med pendlerkort.  
 
Det er efter genoptagelsen fortsat ikke muligt for ankenævnet at se, hvorledes appen så ud den 2. 
juni 2021, hvor klageren købte sin billet, og denne tvivl må komme klageren til gode.  
 
Ankenævnet finder derfor fortsat, at det var undskyldeligt, at klageren på baggrund af teksten i sin 
version af appen om, at tilkøbsbillet kun er gyldig med anden billet, regnede med, at hans tilkøbs-
billet på 1 zone til - en på tidspunktet gyldig Orangebillet - ville være gyldig til rejse i zone 03 i 
metroen. Kontrolafgiften på 750 kr. skal derfor frafaldes. Ankenævnet henviser til den tidligere 
begrundelse om at der også kan ske tilkøb til et pendlerkort, der ikke er gyldig i metroen, hvorved 
tilkøbsbilletten på 1 zone vil gælde som metrotillæg.   
 
Ankenævnet har ved afgørelsen ikke statueret, at en Orangebillet i sig selv er gyldig i metroen, og 
Metro Services argumentation derom, har ikke tilført nye oplysninger til sagen.  
 
Ankenævnet bemærker, at klageren med sin nuværende viden ikke fremover vil kunne anvende 
tilkøbsbillet til 1 zone til en Orangebillet i metroen.  
 
Imidlertid finder ankenævnet, at afgørelsen af 15. september 2021 skal ophæves for så vidt angår 
pålæggelse af sagsomkostninger til Metro Service.  
 
Med disse præciseringer omgør ankenævnet afgørelsen af 15. september 2021.  
 
 
På ankenævnets vegne  
 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 


