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AAU-ansattes godtgørelse af kørsel i privat 
bil i forbindelse med en tjenesterejse 

Grundet forskellige sager om fejlagtig kørselsrefusion, har vi fundet det nødvendigt at præcisere regler jf. 

Personaleadministrativ vejledning (PAV), vedr. godtgørelse ved benyttelse af privat bil på tjenesterejser. 

Har tjenestestedet vurderet at det i det konkrete tilfælde  

 er mest hensigtsmæssigt og økonomisk for AAU, at medarbejderen kører i privat bil, eller 

 at medarbejderen må benytte privat bil, dog maks. til det offentlig transportmiddel koster 

(se Ad eksempel 2-4), 

 

gælder følgende regler jf. PAV: 

Godtgørelsessats (se gældende satscirkulære) 

 Hovedregel – Lav takst 

 Undtagelse – Høj takst – dog kun med skriftlig kørselsbemyndigelse, og altid kun lav takst på 

udenlandske rejser 

Link til satscirkulæret på Rejsekontorets hjemmeside: http://www.okonomi.aau.dk/rejsekontor/  

 

Hvad kan godtgøres? 
Det er kun merudgifter, som den ansatte har haft til transport, der kan refunderes. Såfremt den ansatte 

normalt anvender bil mellem bopæl og fast arbejdssted, kan kun kørte kilometer på tjenesterejse, ud over 

de daglige kørte kilometer mellem hjemmet og arbejdspladsen, refunderes. (Merudgiftsbetragtningen) 

 

Anvendelsen af merudgiftsbetragtningen kan illustreres med fire eksempler, der viser, hvor mange km, der 

kan ydes godtgørelse for. 

 

 I det følgende er B = bopæl, MT = midlertidigt tjenestested og FT = fast tjenestested. 

Eksempel 1 a 

 
I dette eksempel, hvor MT ligger på vejen mellem B og FT, kan der ikke ydes godtgørelse. Dette uanset 
hvorledes tjenesterejsen tilrettelægges med B som start- og /eller slutpunkt (hvilket er en forudsætning for 
alle eksempler). 
 
Kører en ansat f.eks. fra Brønderslev til AAU Fr. Bajers Vej, hver dag dvs. B =>FT og en dag skal køre til 

lufthavnen for at flyve til København. Kan den ansatte ikke få nogen godtgørelse, da det ligger på den 

daglige rute mellem B og FT. 

http://www.okonomi.aau.dk/rejsekontor/
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Eksempel 1 b 

 

 
I dette tilfælde hvor man normalt kører fra eksempelvis Støvring til AAU Fr. Bajers Vej som B => FT og nu 

skal køre fra B => MT som er Aalborg Lufthavn. Så får man kun dækket (B => MT 36+36) – (B=>FT 25 +25) = 

22 km 

 

Eksempel 2 

 

 
 
a) B => FT => MT => B = (20+30+30) - (20+20) = 40 km 
b) B => MT => FT => B = (30+30+20) - (20+20) = 40 km 
c) B => MT => B = (30+30) - (20+20) = 20 km 
 
 
 
 
Eksempel 3 

 
 
a) B => FT => MT => B = (90+60+50) - (90+90) = 20 km 
b) B => MT => FT => B = (50+60+90) - (90+90) = 20 km 
c) B => MT => B = (50+50) - (90+90) = 0 km 
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Eksempel 4 

 
 
 
a) B => FT => MT => B = (30+130+150) - (30+30) = 250 km 
b) B => MT => FT => B = (150+130+30) - (30+30) = 250 km 
c) B => MT => B = (150+150) - (30+30) = 240 km 
 
 
 

Ad eksempel 2 - 4 

Den godtgørelse, der på baggrund af eksemplerne kan ydes, kan dog blive mindre. Dette er tilfældet, hvis 
tilladelsen til at benytte privat transportmiddel, på tjenesterejsen, er sket efter reglen om maksimeret 
kørselsgodtgørelse, jf. PAV afsnit 21.3.2. Dvs. at der maksimalt kan ydes et beløb svarende til udgiften til 
billigste offentlige transportmiddel.  

 

 

Hvordan håndteres ovenstående i RUS? 
Når man opretter sin rejseafregning i RUS, og indsætter et kørselsbilag, vil man altid skulle påfører en 

rutebeskrivelse – beskrivelsen vil altid skulle svare til reelle rute der er kørt.  

Reduceres der i antal kørte km, for at imødekomme ovenstående krav jf. PAV, er det vigtigt at man på 

rejseafregningen gør opmærksom på dette.  

Nedenstående udklip fra RUS 2 (se næste side) viser, hvordan man kan kommentere dette på sin 

rejseafregning. Der er taget udgangspunkt i senariet beskrevet i Eksempel 1b, hvor den rejsende har bopæl 

i Støvring og fast tjenestested Fr. Bajers vej 5. I forbindelse med møde på AAU København køres der fra 

bopæl til Aalborg Lufthavn tur/retur. 

Uanset hvilket af ovenstående eksempler merudgiften, i forbindelse med kørsel, kan henledes til, vil det 

kræve en uddybning på rejseafregningen i RUS. Det skal fremgå, hvilken rute man har kørt, og hvordan man 

er kommet frem til de merkørte km, som man ønsker kørselsgodtgørelse for.  

Om man, som i RUS-eksemplet nedenfor, uddyber med specifik adresse, eller om man anvender de 

forkortelse der er nævnt i eksemplerne ovenfor (B, FT, MT) er underordnet. Anvendes forkortelserne, er 

det dog vigtig at være opmærksom på, at adresserne på de forskellige destinationer skal fremgå andet 

steds på rejseafregningen.   (Bopæl til Aalborg lufthavn t/r 36*2 = 72 – B=>FT 25*2 = 22KM)  
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