
Innleiðing 
Hendan vegleiðingin er ætlað til nýtslu av ferðaavrokningarskipanini umvegis snildtelefon. Ein 

fortreyt fyri at kunna brúka loysnina er, at brúkarin hevur eitt ferðaloyvi, sum er góðkent, og sum 

enn ikki er uppgjørt. 

Vegleiðingin vísir, hvussu ein, ið er úti og ferðast, kann brúka snildtelefonina til at skráseta 

ferðaútreiðslur, so hvørt tær verða goldnar. 

 

Vegleiðing 
Leinkið til ferðaavrokningarloysnina til fartelefonina er her 

Fyri at koma inn á loysnina, skal brúkaranavn og loyniorð til Búskaparskipan landsins tøppast inn: 

 

 

 

  

https://apex.gjaldstovan.gov.fo/ords/f?p=145:55


Fyrsta síðan er henda. Her eru tvey góðkend ferðaloyvir. Hesi hava nummar  2661 og 2141. Vel eitt 

ferðaloyvi, so sært tú tær útreiðslur, sum longu eru skrásettar í sambandi við ferðina, og tú fært 

møguleika at stovna eina nýggja útreiðslu. 

 

 

 

 

Fyri at lætta um seinni, velji eg at goyma mær eitt ikon á skriviborðinum á mínari telefon. Tað geri eg 

við at trýsta á “deil”-knøttin á niðasta bredda. Breddin er gjørd størri niðanfyri. 

 

  



Trýst so á Tilføj: 

 

 

 

Við at leggja telefonina á liðina verður skermurin breiðari og tú kanst síggja fleiri upplýsingar og 

harvið fáa betri yvirlit.. Sum sagt, valdu vit omanfyri ferð 2661 og tað ber til at skráseta eina nýggja 

útreiðslu undir hesi ferðinini við at trýsta á knøttin Stovna. 

 

 



Eg skráseti útreiðsluna við at velja útreiðsluslag, gjaldoyra, upphædd, og tekst. 

Minst til: Er talan um annað gjaldoyra enn DKK, skal upphæddin skrivast í Fremmand upphædd. 

Skipanin roknar so sjálv út upphæddina í donskum krónum.  Við at skráseta útreiðsluna í fremmandu 

gjaldoyra, velur tú at fáa tína útreiðslu endurrindaða við galdandi dagskursi. Tað kann tí koma fyri, at 

tann upphæddin tú fært endurrindaða ikki samsvarar heilt við ta upphæddina sum verður trekt av 

tínari kontu. Tað skal tó viðmerkjast, at tá ferðin verður gjørd endaliga upp, er møguleiki til at broyta 

upphæddina. 

 

Er talan um  danskar krónur, skal upphæddin verða skrivað í teigin Upphædd (KR.) Skriva eina 

viðmerking í teigin Tekstur. Viðheft skjalið/kvittanina við at trýsta á Vælg arkiv. 

 

 

 

  



Hevur tú eina mynd av kvittanini á telefonini, vel so Fotobibliotek. Um eg havi kvittanina í hondini, so 

trýsti eg á Tag foto eller optag video.  

 

 

Tá eg havi tikið mynd av kvittanini, skal eg trýsta á “Brug foto”: 

 



 

Trýsti síðani á Goym 

 

 

Útreiðslan er nú skrásett og knýtt til ferðauppgerðina. 

 


