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Tjenstlig befordring og Kørselsbemyndigelse for Ingeniørhøjskolens 

medarbejdere 
 

Retningslinjerne for tjenstlig befordring og kørselsbemyndigelse kan findes på følgende link: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/koersel/tjenstlig-befordring-og-

koerselsbemyndigelse/  

 

I henhold hertil kan Ingeniørhøjskolen på visse områder træffe afgørelse om lokal tilpasning af de 

gældende bestemmelser. 

 

Enkeltstående kørselstilladelse 

For så vidt angår tjenstlig kørsel i egen bil afregnes kørselsgodtgørelsen som udgangspunkt med 

den lave sats.   

 

Der kan dog ved tro og love-erklæring i forbindelse med enkeltstående tilfælde gives kørselstilla-

delse til høj sats - i henhold til retningslinjerne for tjenstlig befordring og kørselsbemyndigelse. 

 

I sådanne tilfælde udfyldes tro- og loveerklæringen, som findes via følgende link: 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Blanketter/TRO_og_LOVE_erk

laering_ifm._enkeltstaaende_koerselstilladelse_til_hoej_sats_DEC2014.pdf  

 

Ingeniørhøjskolen giver endvidere bemyndigelse til afregning af høj takst ved tjenstlig kørsel som 

praktikvejleder samt ved projektopgaver i samarbejde med virksomheder. 

 

Denne bemyndigelse ophæver ikke de overordnede intentioner om til enhver tid at rejse på den 

billigste måde, relativt til effektivitet. 

 

Der skal udfyldes en ny tro- og loveerklæring hver gang der afregnes kørsel til høj sats. Denne 

vedhæftes afregningen i AURUS som dokumentation. Dernæst skrives der i forklaringsfeltet, at 

der skal ske afregning til høj takst. 

 

Generel bemyndigelse 

Der kan i særlige tilfælde tildeles en generel kørselsbemyndigelse til høj takst. 

Der kan gives en generel kørselsbemyndigelse til høj takst, for de km. der køres tjenstligt op til 

20.000 km. årligt, når antallet af tjenesterejser er så stort, at universitetet alternativt var nødsaget 

til at stille en tjenestebil til rådighed for pågældende.  
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Hvis en medarbejder skal undervise/arbejde på anden lokation end administrativ tjenestested (en-

hed), kan der tildeles en bemyndigelse til at køre til høj takst, da dette anses for at være kørsel af 

speciel art samt at det er af væsentlig værdig for tjenestestedet, at den ansatte benytter egen bil.  

 

 

Turens længde skal til enhver tid beregnes ud fra den korteste rute – f.eks. ud fra hjem og til loka-

tionen.  

 

Generel kørselsbemyndigelse kan maksimalt gives for 2 år ad gangen og skal altid indeholde en 

beskrivelse af, i hvilke tilfælde, den høje takst kan anvendes. 

 

Har medarbejderen fået tildelt en generel kørselsbemyndigelse til høj takst skal denne vedhæftes 

hver gang en kørsel til høj takst bliver afregnet i AURUS og afregningen opfylder kriterierne for 

denne. 

 

 

 

 

Notatet er behandlet og tiltrådt af Ingeniørhøjskolens LSU på dets møde den 29. oktober 2013 

samt ændring på møde den 16. februar 2015 

 

 


