PRESSEMEDDELELSE
Nordjyllands Trafikselskab
Aalborg, 30. august 2022

Dyrt at rejse ”gratis” med den kollektive trafik
Fra 1. september koster det 1.000 kr. at rejse ”gratis” med den kollektive trafik i Nordjylland, men det
kan koste meget mere end en kontrolafgift, hvis du ændrer i billetten til bus eller tog.
Indimellem støder NT's kontrollører på falske billetter. Det kan fx. være sms-billetter, som er redigeret eller
videresendt til andre eller andre digitale billetter, der er blevet ændret i. Ved scanning kan kontrollørerne
altid se, om billetten er original. Er den ikke det, udsteder de en kontrolafgift, der pr. 1. september 2022 er
på 1.000 kr. Derudover melder NT altid snyderen til politiet for dokumentfalskneri. Bliver man dømt, har
man ikke længere en ren straffeattest, og så kan dørene til fx. drømmejobbet eller rundrejsen i USA også
være lukket. Derudover kan der følge en bøde med udover kontrolafgiften fra NT.
”Langt de fleste af dem, vi anmelder, er unge mennesker, og de kender simpelthen ikke konsekvenserne.
Derfor vil vi opfordre forældrene til at tage en snak med deres børn og unge mennesker, så vi skal anmelde
færre for dokumentfalsk i fremtiden”, fortæller Mette Henriksen, chef for Kunder & Salg i NT.
Antallet af rejsende i busser og tog, der rejser uden gyldig billet ligger på ca. 1 %. De fleste snyder ved at
fremvise en udløbet billet eller ved at rejse til børnetakst, selvom man er fyldt 16 år, mens nogle afsløres
med en forfalsket billet. De fleste af dem er forholdsvis unge mennesker, der ofte bliver chokerede over
konsekvenserne af snyderiet, når de bliver meldt til politiet for dokumentfalsk.
At forsøge at snyde sig til en gratis tur med bussen eller toget, kan hurtigt vise sig at blive en rigtig dyr
fornøjelse. Budskabet fra NT er derfor ganske kort og klart. Lad være!

For yderligere information kontakt:
Chef for kunder & Salg NT: Mette Henriksen, mob. 20936886
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