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Rejseafregningsmodulet er Hjemmeværnets 

administrative værktøj til at holde styr på 

rejser og udlæg i forbindelse med rejser. 

 

Du kan tilgå rejseafregningen på 3 måder. 

1. Fra Mit websted 

2. Fra Administration, hvor du klikker på 

Rejseafregning 

3. Fra en aktivitet, hvor du vælger ikonet 

rejseafregning i højre side (bemærk at 

denne mulighed først er tilgængelig, når 

aktiviteten er startet) 
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REJSEMODULETS OPBYGNING 

 

 
 
 

 

Når du kommer ind på Rejsemodulet, ser du 

dette billede. 

 

1. Personlige indstillinger 

2. Godkend rejser 

3. Ofte stillede spørgsmål (hjælp) 

4. Afsluttede aktiviteter som du kan 

afregne 

5. Fremtidige aktiviteter aktiveres når 

modulet rejsebestilling bliver 

tilgængeligt 

6. Sidste chance er de rejseafregninger, 

der er tæt på 3 md. Grænsen 

7. Du kan skjule aktiviteter, hvis du ikke 

har nogen afregninger på disse 

8. Administrative aktiviteter er for dig, der 

har kørsel som IKKE er oprettet på 

HJV.DK som en aktivitet.  

9. Oversigt over de aktiviteter du har 

deltaget i, hvis du ikke har nogen kørsel 

til aktiviteten, skal du IKKE 0-afregne 

disse.  
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TILPAS DINE PERSONLIGE INDSTILLINGER 

 

 
 

 

I rejseafregningsmodulet kan du ændre 

nogle  

indstillinger, så du kan spare nogle 

indtastninger, hver gang du opretter en 

afregning. 

 

1. Start med at trykke på tandhjulet i højre 

side af toppen. 

2. Modtager du rådighedsvederlag, 

aktiverer du kryds her 

3. Indtast reg.nr. på din privat bil eller biler 

som du bruger – de kan derefter vælger 

i et rullepanel i rejseafregningen 

4. Her skrives alle de adresser som du 

bruger i forbindelse med din 

Hjemmeværnstjeneste, modulet 

kommer frem med forslag til adresse, 

når du begynder at skrive – Hvad du 

kalder din adresse, bestemmer du selv 

eks. HJVG 

5. Bor du uden for distriktsgrænsen, kan 

du skrive de antal KM, der er fra din 

bopæl til distriktsgrænsen. 

6. Klik på Gem personlige indstillinger 

 

Nu kan du gå i gang med din rejseafregning, 

brug tid på at udfylde dette, da det vil spare 

dig for indtastninger når du bruger modulet.  5 
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OPRET REJSE UDEN BILAG 
 

                 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fortsættes på næste side. 

 
Aktiviteter du har været tilmeldt og din UAFD 

har godkendt dine timer, kan du få udbetalt 

din kørsel. 

 

1. Klik på den aktivitet du ønsker at 

afregne. 

2. klik på Næste 

3. Kontrollerer at tiden for din rejse 

stemmer (disse felter hentes fra 

aktiviteter og derfor udfyldt) 

4. Kontrollerer at adressen stemmer 

a. Bopæl 

b. Adresse på aktiviteten 

5. Hvis du har etv. har hentet materiel eller 

en anden soldat på vej til aktiviteten 

skrives dette som et via-punkt. 

6. Kontrollerer at kørselsdato er korrekt 

7. Hvis du har kørt i militært køretøj noget 

af vejen afkrydses Jeg var passager 

8. Vælg dit reg. Nr. på din bil (som du 

indtastede tidligere) 

9. Antal KM til distriktsgrænsen vil være 

udfyldt, hvis du gjorde dette i 

indstillinger 

10. Klik på Gem og gå videre. 

11. Har du ingen bilag haft klik da på Gem 

og gå videre 

 

 

 

 

 

 

6 

3 

2 
1 

9 

10 

7 

5 

4 

8 

11 



 

 

12. Bemærk af råhedsvederlag er afkrydset, 

hvis du gjorde dette under indstillinger 

13. Er du omfattet af 60-dags reglen klikkes 

af her, du vil så få en højre sats 

udbetalt, men stadig det samme 

udbetalt. 

14. Her kan skrive bemærkning vedr. din 

rejse 

15. klik på Jeg bekræfter…. 

16. Send nu afregningen til godkendelse. 

 

 

Hvis du ingen bilag har sendes denne direkte 

til udbetaling og der vil ca. gå 5 dage før 

dine penge udbetales til din Nem-konto 

 

Hvis du er omfattet af 60-dags reglen, 

udbetales pengene hver den 1 sammen med 

din rådighedsvederlag.  
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OPRET REJSE MED BILAG 
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Har du haft bilag i forbindelse med din rejse, 

så kan du få disse udgifter dækket ind. 

• Udlæg for mad 

• Anden transportmiddel 

• P-afgift m.m. 

 

Du afregner på samme måde som enhver 

anden aktivitet, men du skal under Tilføj 

bilag, klikke på den udgift du har. 

 

I dette tilfælde har jeg købt mad fra A-B på 

min rejse 

 

1. Klik på Mad og drikke 

2. indtast det beløb der står på din bon 

dog max det beløb der er fastsat fra 

HJK. (spørg på dit distrikts, hvis du er i 

tvivl om beløbet) 

3. Vedhæft bilag (billede af din bon) og 

fortsæt din afregning på Gem og gå 

videre. 

4. Har du ikke fået bilag(bon) på dit køb 

krydses der af i Mangler bilag 

5. Du skal derefter udfylde en Tro og love-

erklæring, der sendes til godkendes i din 

UAFD 

6. Klik derefter på Gem og gå videre og 

fortsæt med din afregning som tidligere 
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ADMINISTRATIV KØRSEL 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Administrativ kørsel bruges når du har kørsel, 

hvis der IKKE er oprettet en aktivitet i 

aktivitetsmodulet. 

 

1. Klik på administrativ aktivitet 

2. Vælg hvilken type din kørsel du har 

3. Udfyld nedenstående: 

a. Rejsens start og kl. 

b. Rejsens slut og kl. 

c. Ordrenummer for din UAFD 

4. Udfyld din rejse  

a. Bopæl-destination-bopæl 

(bemærk at de adresser du 

tidligere har skrevet i 

indstillinger, nu vil være at se i 

adressefeltet eks. Bopæl, HJVG, 

Kaserne) 

b. Kørselsdato 

c. Etv. via-punkt 

5. Klik på Gem og gå videre og følg resten 

af proceduren på samme måde, som en 

almindelig rejseafregning. 

 

*Ordrenummer fås ved henvendelse til din 

KDOBM / ADMINSPEC 

 

Skriv her det udleverede ordrenummer: 

 

Din UAFD/ORDRE NR:___________________ 
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AKTIVITETSKØRSEL 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Har du på en aktivitet haft kørsel, hvor der 
ikke kan sættes adresse på eks. Kørsel i 
terræn eller rundt på skydebanen – så kan 
du bruge det der hedder aktivitetskørsel. 
 

1. På din rejseafregning krydser du af i Jeg 

har haft aktivitetskørsel 

2. Udfyld Kørselsdato 

3. Antal km. Der er kørt 

4. Bemærkning hvorfor du har haft denne 

kørsel 

5. Hvis du har flere dage på samme 

aktivitet, hvor du har haft 

aktivitetskørsel tilføjes en ny dato for 

hver dag. 

6. afslut på Gem og gå videre 

7. Når du kommer til sidste side i din 

rejseafregning, vil du kunne se din 

aktivitetskørsel inden du sender den til 

godkendelse.  
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GODKENDE EN REJSEAFREGNING 

 

                                                                
 
 

 
 

 
 

 
Afregninger med bilag, Tro og love-
erklæringer samt administrative kørsler skal 
igennem en godkendelse. 
 
For at kunne gennemføre denne godkendelse 
i din UAFD skal du have Rejseafregner-
godkender, dette har din KC/EC/FH, NK & 
KDOBM/ADMINSPEC 
 

1. Du vil modtage en mail på din MA-mail, 

hvor du kan klikke på linket for at 

komme ind til godkendelsen  

2. Du kan også klikke på ikonet i højre 

hjørne i toppen 

3. I godkendelsessiden vil du få en liste 

over de godkendelser der skal udføres. 

4. På den enkelte afregning kan du se 

følgende: 

a. Rejsenummer/MA-nummer 

b. Aktiviteten (klik for at åbne) 

c. Opsummering (klik for at åbne) 

d. Indsendt (hvornår bruger har 

afregnet) 

5. Du kan nu vælge at godkende eller af 

afvise. 

6. Godkender du flyttes afregningen til 

Afsluttede rejser 

7. afviser du kommer der en dialogboks 

op, hvor du kan 

a. Afvise og sende retur 

b. Afvise og afslutte 

8. Uanset hvad du vælger, SKAL du 
begrunde din afvisning. 
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OPLEVERES DU FEJL I DIN REJSEAFREGNING. 

 
 
 

Manglende afregning 
Der kan være flere årsager til at en afregning ikke er udbetalt. Du kan selv kontrollere følgende:  
- Er rejseafregningen udfyldt korrekt og sendt til afregning?  
- Afventer afregningen godkendelse ved aktivitetsejeren? 
- Afventer afregningen godkendelse ved myndigheden – distrikt eller tilsvarende? 
- Er der kommet meddelelse om fejl, som skal rettes i din afregning? 

 

Er rejseafregningen afsendt og aktiviteten godkendt, og du fortsat ikke har modtaget udbetalingen 5 hverdage efter godkendelse eller besked om, at der er 
fejl i din afregning, kan du kontakte det Administrative Center på følgende mailadresse FRS-KTP-HJV-ADM@mil.dk 

 

I din mail (benyt MA-nr.-mail fra HJV.DK) bedes du oplyse følgende: 
- Dit navn og MA nr. 
- Rejsenummer. 
- Rejseperiode. 
- Kort beskrivelse af hvad din henvendelse drejer sig om. 
- Eventuelt telefonnummer, så medarbejdere ved det Administrative Center kan ringe retur. 

 

Kontakt muligheder 

Spørgsmål om rejseafregning via it-modulet på HJV.DK rettes til det Administrative Center ved Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.  
Kontakt til det Administrative Center skal foretages til mailadresse: FRS-KTP-HJV-ADM@mil.dk eller telefon 72810800. Alle skriftlige henvendelse til det 
administrative center skal ske ved brug af MA-nr. mail på HJV.DK (f.eks. xxxxxx@hjv.dk). Brug af mail fra andre udbydere vil af sikkerhedsmæssige årsager 
ikke blive besvaret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mine notater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringer / rettelser fremsendes til 242488@hjv.dk  

mailto:242488@hjv.dk

