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Kammeradvokaten 

Supplerende sagsfremstilling 

l. OMPÅSTANDEN 

5. JANUAR 2017 

. . 
Banedanmark bemærker, at sagsøgernes påstand er uklart formuleret, idet det blot angives, 
at Banedanmark skal "tilpligtes at anerkende, at sagsøgerne er berettiget til at beholde ret 
til fribefordring og personale billetter". 

bet bør således præciseres, hvilken ret, det er sagsøgerne mener at have, og desuden hvad 
der menes med, at de skal have ret til "at beholde" den. · 

2. OMSAGEN 

Banedanmark har i en årrække stillet fribefordring til rådighed for sine medarbejdere. Den
ne fribefordringsordning har eksisteret i to forskellige udgaver: 

Den ene udgave rettede sig mod medarbejdere i verserende ansættelsesforhold hos Ba
nedanmark. Denne ordning blev administreret afBanedanmark. 

Den anden udgave rettede sig mod tidligere DSB-ansatte, der blev pensioneret fra Ba
nedanmark. Denne ordning var Banedanmark ikke involveret i administrationen af. 

De to forskellige ordninger beskrives nærmere nedenfor. 

De fire sagsøgere er alle tidligere DSB-medarbejdere, der blev overført fra DSB i forbindel
se med etableringen af Banedanmark. Medarbejderne er herefter pensioneret fra Banedan
mark. Den ret til fribefordring sagsøgerne havde, da de var ansat i Banedanmark, ophørte 
sammen med deres ansættelsesforhold. På grund af ordningens karakter har Banedanmark 
ikke kendskab til, i hvilken udstrækning de fire medarbejdere har anmodet DSB om at få 
udstedt pensionistfrikort. 

Denne sag vedrører således alene spørgsmålet om, hvorvidt tidligere DSB-ansatte, der er 
blevet pensioneret fra Banedanmark, kan rejse krav mod Banedanmark som følge af, at 
DSB ikke længere ønsker at udstede frikort til pensionister. 

3. OM FRIBEFORDRINGSORDNINGEN 

Sagsfremstillingen i stævningen vedrører primært den oprindelige ordning i forholdet mel
lem DSB og DSB's medarbejdere. 

Banedanmark er imidlertid ikke en del af dette aftaleforhold. Sagsfremstillingen vil derfor 
nedenfor· blive suppleret. 

' · 
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3.1 Medarbejdere 

I forbindelse med dannelsen af Banedanmark den l. januar 1997 etablerede Banedanmark 
og DSB en ordning, hvorefter de medarbejdere, der blev overført fra DSB, ville kunne be
vare deres adgang til fribefordring. 

For de tidligere DSB-medarbejdere, der overgik ti) Banedanmark, var der i trafikkontrakten 
mellem departementet og DSB en pligt for DSB til at udstede frikort til disse medarbejdere 
til en symbolsk pris ( ca. kr. 1.300 om året i 20 15-priser). 

·For medarbejdere ansat senere og direkte i Banedanmark var spørgsmålet alene reguleret i 
en kontrakt direkte mellem Banedanmark og DSB. Den kontrakt regulerede så samtidig 
også de gamle DSB-medarbejdere. 

· Kontrakten for perioden 2010-2014 mellem Banedanmark og DSB fremlægges som bilag 
A. 

3.2 Pensionister 

For så vidt angår pensionerede medarbejdere, var ordningen lidt forskellig fra ordningen for 
ansatte. 

I modsætning til hvad der gjaldt for medarbejdere i verserende ansættelsesforhold i Ba
nedanmark, jf. ovenfor, var det kun medarbejdere, der var ansat i DSB forud for etablerin
gen af Banedanmark, der efter aftalen mellem DSB og Banedanmark havde ret til frikort 
efter deres pensionering. · 

· Det var således ansættelsen i DSB, der var den afgørende forudsætning, for at en medarbej
der kunne opnå frikort efter sin pensionering fra Banedanmark. 

Dette blev også afspejlet i den praktiske håndtering af ordningen. Tildeling og administrati-' 
on af frikort til pensionister foregik således alene i DSB's regi, ·og uden at Banedanmark var 
·involveret i, hvorvidt der blev udstedt kort eller ej. 

Når en medarbejder blev pensioneret fra Banedanrnark, orienterede Banedanmark DSB. 
Herefter havde Banedanmark ikke noget med pensionisters fribefordring at gøre. 

Banedanmark udarbejdede således ikke lister over omfattede medarbejdere og modtog ikke 
opkrævninger fra DSB. Banedanmark har i det hele taget aldrig foretaget nogen form for 
betaling i relation til frikort .til pensionister. 
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De frikort, der blev udstedt til pensionister, indeholdt ingen form for angivelse af, at Ba
nedanmark skulle have noget med arrangementet at gøre. 

Banedanmark har ikke kendskab til, hvor mange af de tidligere medarbejdere, der har ud
nyttet adgang til frikort efter deres pensionering. Sagsøgerne opfordres (l) til at dokumen
tere, at de har udnyttet adgangen til fribefordring. Sagsøgerne opfordres (2) endvidere til at 
redegøre for, i hvilken udstrækning de har indberettet retten til fribefordring til SKAT. 

Banedanmark har ikke kendskab til i hvilken udstrækning, bilag 4 har været en del af 
grundlaget for ordningen mellem DSB og DSB' s medarbejdere. Det er således uklart, om 
DSB har stillet sine medarbejdere i udsigt, at retten til fribefordring er "livsvarig". Bilaget 
forekommer da også alene at vedrøre forholdene for medarbejdere, der pensioneres fra 
DSB, og ikke de medarbejdere, der var ansat i Banedanmark. Sagsøgerne opfordres (3) til 
at redegøre for, hvilken aftalerelation bilaget ve(jrører. 

Om pensionister hedder· det i kontrakten mellem DSB og Banedanmark, jf. bilag A: 

"§ 3. Pensionister 
DSB udsteder togkort og/eller personalebilletter til medarbejdere, som pensioneres 
fra Banedanmark, herunder på grund af sygdom eller anden uarbejdsdygtighed, og 

som inden pensioneringen tilhørte den i § 2 nævnte gruppe af tidligere DSB-ansatte, 

som blev ansat i Banedanmarkfør den !.januar 1997. 

Udstedelsen sker i henhold til de til enhver tid gældende regler for medarbejd~re, der · 
pensioneres fra DSB. " 

Herudover følger det af§ 5: 

!'Togkort og personalebilletter gælder fra modtagelsen til den 31. januar detfølgende 

år. 

Togkort til pensionister gælder for 5 år ad gangen. 

Eventuelle ændringer i forhold til togkorts og personalebilletters gyldighedsomfang 

skal meddeles Banedanmark skriftligt i så god tid før ikrafttrædelsen af ændringen, at 
Banedanmark har mulighedfor at underrette de berørte medarbejdere. " 

Retten til fribefordring for pensionister var ikke omtalt i sagsøgernes ansættelseskontrakter. 

Tidligere var ordningen beskrevet i den såkaldte Bane-PAV, der dog ikke eksisterer længe
re. Uddrag af Bane-PAV frajanuar 2001 fremlægges som bilag B. 
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Adgangen til fribefordring har aldrig været behandlet som en løngode hos Banedanmark. 

Ordningen har ikke været omtalt i Banedanmarks overenskomster. Den har heller ikke væ
ret inddraget i forbindelse med lønfm:handlinger, ligesom medarbejderes til- og fravalg af 
frikort ikke har haft nogen betydning for deres aflønning. 

Tilsvarende er der ingen forskel i aflønning af de medarbejdere, der er ansat før henholdsvis 
efte'r l. januar 2007, der er skæringstidspunkt for, hvem der omfattes af ordningen. 

4·. OM BAGGRUNDEN FOR ÆNDRING AF ORDNINGEN 

I 2006 steg prisei·ne markant for fribefordring til medarbejdere, der ikke var overdraget fra 
DSB til Banedanmark i forbindelse med etableringen af Banedanmark (dengang Banesty
relsen), men ansat direkte i Banedanmark. 

Prisstigningen omfattede ikke pensionistgruppen, som Banedanmark fortsat ikke betalte for. 
. ' 

Som en konsekvens af de højere priser er frikortsordningen ikke blevet tilhudt til medarbej
dere ansat efter 31. december 2006. Som det fremgår af bilag 3, gjaldt ordningen for tjene
stemænd og overenskomstansatte ansat i Banedanmark før den l. januar 2007. 

I efteråret 2014 indledte DSB og Banedanmark forhandlinger om en fornyelse af aftalen om 
medarbejdernes adgang til fribefordring. Baggrunden for dette var, at aftalen efter sin ord
lyd udløb den 31. december 2014. 

Forhandlingerne forløb trægt, men det lykkedes at .opnå en forlængelse af den gældende 
aftale om togfrikort for 2015. 

Allerede i januar 2015 afholdt parterne på ny et møde vedrørende fri befordring. 

DSB gav ved denne lejlighed udtryk for, at prisen for fribefordring fremadrettet vill~ skulle 
stige væsentligt og angav bl.a. som begrundelse, at udkastet til den nye trafikkontrakt mel-

. lem DSB og Transpmi- og Bygningsministeriet ikke indeholdt en bestemmelse om, at DSB 
var forpligtet til at udstede fribefordring til tidligere DSB-ansatte overført til Banedanmark. 
Uddrag af trafikkontrakten for 2005-2014 fremlægges som bilag C, og uddrag af den nye 
trafikkontakt for 2015-2024 fremlægges som bilag D. DSB fandt som følge af ændringen, 
at en ny aftale med Banedanmark om fribefordring, skulle være på kommercielle vilkår. 

DSB præsenterede sine overvejelser om en ny prissætning på et møde den 25. februar 2015. 
På mødet gennemgik DSB et oplæg til ny prissætning. Oplægget fremlægges som bilag E .. 
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· Det fremgår af oplægget, at priserne skulle forøges til markedsprisen for togkort gældende i 

hele landet. Efter fradrag af rabatler som følge af volumen, indebar oplægget en samlet årlig 

. betaling for Banedanmark på ca. 28, l mio. kr. De~e svarede til knap en femdobling af den 

hidtidige årlige udgift eller en årlig merudgift på 22,4 mio. kr. 

Forhandlingerne mellem parterne fortsatte over flere møder i marts måned. Den 23. marts 

2015 måtte parterne dog konstatere, at det ikke ville blive muligt at nå til enighed om en ny 

aftale. 

På dette tidspunkt orienterede Banedanmarks ledelse følgelig medarbejderne om, at ordnin

gen ikke ville kunne fortsætte , men at man fortsat arbejdede på at finde en løsning, der sik

rede fribefordring året ud. 

E-mai! af 23. marts 2015 til medarbejderne fra Banedanmarks administrerende direktør 

Jesper Hansen fremlægges som bilag F. 

I perioden frem til oktober 2015 forhandlede DSB og Banedanmark videre. Først om mu
lighederne for at videreføre ordningen efter 2015, og siden om i det mindste at kunne fast

holde den tiljanuar 2016. 

I sidste ende viste det sig, at DSB ikke ønskede at videreføre ordningen, og også fremadret
tet vme begynde at kræve betaling for frikort til pensionister. 

5. OM DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BANEDANMARK AF 
·DSB'S ÆNDREDE VILKÅR 

Da det blev klart for Baneda:mnark, at det ikke ville være muligt at forlænge den hidtidige 

aftale på samme vilkår, foretog Banedanmark en række beregninger i forhold til de fremti

dige omkostninger ved opretholdelse affribefordringsordningen. 

Beregningerne nedenfor vedrører alene omkostningsforøgelsen i forhold til medarbejderne. 

HertiLkommer den omkostningsforøgelse, der ville være en følge af, at der også ville skulle 

betales for frikort til pensionister. 

Den årlige omkostning i henhold til den hidtidige aftale med DSB androg inklusiv persona

lebilletter mv. kr. 1.362 pr. medarbejder med ansættelse før 1997 og kr. 15.920 pr. medar
bejder med ansættelse efter 1997. DSB' s oplæg af25. februar 2015 (bilag E) ville indebære 

en årlig omkostning pr. medarbejder svarende til kr. 19.950 for frikort samt kr. 2.493 for 

personalebilletter. 

Heri var indregnet en rabat på ca. 50 % i forhold til markedsprisen. 
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Baneda,nmarks omkostning til fribefordring til ansatte inkl. personalebilletter, tjenesterejse
kort og fripladsblokke efter den hidtidige aftale androg ca. kr. 5,8 mio. pr. år. 

EfterDSB'soplæg af25. februar 2015 (bilag E) ville Banedanmarks omkostning komme til 
at andrage ca. kr. 28, l mio. pr. år. Dette svarer, som nævnt ovenfor, til en næsten femdob
ling af den årlige udgift og en årlig merudgift på 22,4 mio. kr. 

På denne baggrund besluttede Banedanmark efter et længere forhandlingsforløb, at det ikke 
ville være muligt fortsat at tilbyde fribefordring til medarbejderne, og valgte derfor at brin
ge ordningen til ophør. 

6. OM OPSIGELSEN AF ORDNINGEN 

På baggrund af beslutningen om, at fribefordringsordningen næppe kunne opretholdes, hør
te Banedanmark medarbejderne om ophør af fribefordring. Høringsbrevet blev fulgt op af 
en opsigelse af 29. maj 2015. 

Fribefordringsordningen for medarbejdere blev opsagt til ophør pr. 30. november 2015, 
' hvilket Banedanmark den 14: september 2015 forlængede til 31. januar 2016. 

Banedanmark opsagde i sagens natur ikke ordningen i forhold til pensionisterne, men orien
terede ansatte i Banedanmark med fribefordring samt de medarbejdere, der var gået på pen
sion fra opsigelsen den 29. maj 2016 og frem til udgangen af januar 2016 om, at DSB med 
overvejende sandsynlighed ikke ville tilbyde ordningen fremover. Orienteringsskrivelsen 

. frajanuar 2016. fremlægges som bilag G. 

Forhandlingerne med DSB førte til, at DSB; som et sidste forhandlingsudspil, tilbød en pris 
på kr. 13.000 pr. frikort for alle standard frikort ekskl. personalebilletter for hele 2016. Det 
ville give en samlet pris for frikort på ca. kr. 13,5 mio. for 2016- mere end en fordobling af 
udgifterne. Hertil ville så komme omkostningsforøgelsen vedrørende pensionister. 

Banedanmark har for perioden l. februar 2015 til 31..: januar 2016 beregnet betalingen til 
DSB til ! alt 8.707.873,33 kr., idet DSB og Banedanmark har aftalt, at Banedanmark til og 
med august 2015, skulle betale i henhold til den hidtidige aftale, og derefter en væsentlig 
højere pris for de sidste fire måneder af 2015 samt en endnu højere pris for januar måned 
2016, svarende til en årspris på 13.000 kr. pr. frikort. 

Banedanmark er .bekendt med, at tilsvarende fribefordringsordninger er varslet til ophør i 
henholdsvis Trafik- og Byggestyrelsen og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 
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7. OM SAGSØGERNE 

Banedanmark har ikke bemærkninger til det anførte vedrørende de enkelte sagsøgere, bort
set fra, at Ella Isen rettelig blev ansat i DSB den 16. marts 1967. 

For så vidt angår det økonomiske .krav, sagsøgerne gør gældende, bestrider Banedanmark, 
at det kan opgøres som sket. 

I denne forbindelse fremhæver Banedanmark, at kravet på kr. 43.000 pr. år forekommer helt 
ude af proportioner i forhold de realistiske faktiske omkostninger, inklusive pensionistrabat
ter mv., som de enkelte sagsøgere må formodes at have. 

På denne baggrund opfordres ( 4) sagsøgerne til at redegøre for, hvorledes de hidtil har 
benyttet deres adgang til fribefordring . 

. Anbringender 

Til støtte 1for den nedlagte påstand gør Banedanmark gældende,. at den ret, der tilkom pensi
onister i relation til fribefordring, er et anliggende mellem medarbejderne og DSB, og ikke 
kan gøres gældende over for Banedanmark. , 

Herudover gør Banedanmark gældende, at retten til frikmt hverken er eller kan sammenlig
nes med en pensionsrettighed. 

Endelig gør Banedanmark gældende, at retten til fribefordring uanset varigheden, kan brin
ges til ophør uden økonomisk kompensation med et vist kortere varsel. 

8. VEDRØRENDE FORHOLDET TIL DSB 

Banedanmark gør gældende, · at retten til fribefordring efter pensionering er et anliggende 
mellem medarbejderne og DSB. I denne forbindelse bestrider Banedanmark at have· indgået 
nogen aftale med medarbejderne om, at Banedanmark skulle stille fribefordring til rådighed 
efter pensionering, og så meget desto mere, at dette skulle være "livsvarigt". 

Banedanmark har stillet frikort til rådighed for egne eksisterende medarbejdere under visse 
nærmere betingelser. I denne forbindelse har Banedanmark forestået kontakten til DSB, og 
ligeledes betalt DSB for de modtagne frikort. 

Disse frikort kunne imidlertid ikke videreføres som pensionistkort. Uanset om en medarbej
der havde benyttet sin ret til fribefordring under ansættelsen eller ej, skulle DSB således 
udstede et nyt, særskilt pensionistfrikort til den tidligere medarbejder. 

/ 
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Banedanmark har hverken økonomisk eller administrativt været involveret i ordningen. 
Banedanmark har således hverken modtaget fakturaer eller foretaget betaling .. 
Kortene har i alle henseender været håndteret som noget, der alene angik medarbejderne og 
DSB. 

9. VEDRØRENDE RETTIGHEDENS KARAKTER 

Såfremt det må lægges til grund, at sagsøgerne kan gøre et krav gældende over for Ba
nedanmark, bestrider Banedanmark, at retten til fribefordring har sådanne karakteristi,ka, at 
den kan betragtes som, eller sammenlignes med, en pensionsrettighed. 

Banedanmark gør således gældende, at pensionsrettigheder er kendetegnet ved at vedrøre en 
økonomisk dækning, der skal tjene et forsørgelsesformål, og at denne forudsætning følgelig 
ikke er opfyldt. 

Dermed savner fribefordringsordningen de kendetræk, som er årsagen til, at pensionsområ
det er underlagt særlige principper i relation til fortolkning. 

10. VEDRØRENDE OPSIGELIGHED 

Banedanmark bestrider, at den ret, sagsøgerne måtte kunne gøre gældende 'over for Ba
nedanmark, er uopsigelig. 

Banedanmark bestrider således at Banedanmark på nogen måde har tilkendegivet over for 
sine medarbejdere, at der skulle være tale om en "livsvarig" rettighed. Banedanmark frem
hæver i denne sammenhæng, at et synspunkt om meget langvarig uopsigelighed må kræve 
helt særlige holdepunkter. . 

Banedanmark bestrider endvidere, at rettigheden, som antydet i stævningen, skulle være 
·optjent ved arbejde i Banedanmark, således at retten til fribefordring som pensionist, skulle 
udgøre en modydelse for præsteret arbejde. 

Såfremt det må lægges til grund, at Banedanmark har meddelt sagsøgerne en ret tillivsvarig 
fribefordring, gør Banedanmark gældende, at der under a:Jle omstændigheder er bristet en 
afgørende forudsætning for dette løfte. 

I denne forbindelse fremhæver Banedaninark, at Banedanmark alene har videreformidlet et 
tilsagn fra DSB, og at dette hidtil ikke har været forbundet med omkostninger for Ba
nedanmark. Banedanmark kan ikke naturalopfylde, idet Banedanmark ikke selv har rådig
hed over frikort til befordring med DSB. 
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Banedanmark bestrider, at det forhold, at retten til fribefordring måtte være velerhvervet 

kan have den konsekvens, at opsigelse af retten indebærer, at denne må kompenseres øko
nomisk. 

Dette synspunkt er helt uden nogen form for holdepunkter. I den udstrækning rettigheden 
kan bringes til ophør, skal den naturligvis respekteres i en vis kortere varslingsperiode, men 
herefter må Banedanmark væt;e frigjort. Banedanmark gør gældende, at denne betingelse er 
iagttaget ved, at sagsøgerne blev orienteret om, at ordningen ville ophøre. 

Endelig gør Banedanmark gældende, at en eventuel kompensation må fastsættes til et langt 
lavere beløb, der tager hensyn til, hvorledes sagsøgerne hidtil har udnyttet retten til fribe

. fordring. 

Forslag til sagens behandling 

Banedanmark er enig i, at sagen involverer principielle spørgsmål af vidtrækkende betyd
ning, og er derfor indforstået med, at sagen henvises til Østre Landsret i første instans. 

Processuelle meddelelser 

til sagsøgte kan stiles til Kammeradvokaten v/advokat Mmten Eisensee, Vester Parimags
gade 23, 1606 København V (j.nr. 7517487). 

Momsregistrering 

'Banedanmark er momsregistreret. 

Dokumenter, 

som påberåbes: 

Bilag A: Kontrakten mellem Banedanmark og DSB 

Bilag B: Uddrag afBane-PAV 

Bilag C: Uddrag aftrafikkontrakt for 2005-2014 

Bilag D: Uddrag af trafikkontaktfor 2015-2024 . 
Bilag E: Oplæg til ny prissætning 

Bilag F: E-mai! af 23. marts 2015 til medarbejderne fra Banedanmarks administrerende 

direktør Jesper ~ansen 
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Bilag G: Orienteringsskrivelse fra januar 2016 

København, den 5. januar 20 17 
Kammeradvokaten 

~~~s 
viNiels Banke 
-Partner, Advokat (H) 
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