
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDSTYR 
REGLER FOR REGISTRERING AF UDSTYR 

FORMÅL OG AFGRÆNSNING 
Som offentlig institution er Aalborg Universitet (AAU) ansvarlig for at foretage forsvarlig forvaltning af de regnskabsmæssige værdier, 
som universitet råder over. Reglerne fremgår blandt andet af Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen §47. 

  
Udstyrsregistreringen har til formål at sikre forsvarlig forvaltning af de væsentlige værdier, som ikke fremgår af anlægskartoteket. 
Registreringen skal sikre optimal udstyrsudnyttelse, herunder mulighed for genbrug af eksisterende udstyr. 

  
Registrering af udstyr sikrer desuden muligheden for at kunne identificere det enkelte stykke udstyr, herunder muligheden for 
opgørelse af det udstyr, som universitetet råder over.  
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INDHOLD 
ANSVAR 
Lederen af hver økonomisk ansvarlig enhed, jf. Regnskabsinstruksens definition heraf, er ansvarlig for, at udstyr, der hører til 
enheden, registreres jf. reglerne i dette dokument. Ligeledes har de ansvaret for at sikre en løbende ajourføring af registreringerne i 
udstyrssystemet samt afgang i forbindelse med salg, kassation, tyveri ol. 

  

HVAD SKAL REGISTRERES 
Udstyr skal registreres i udstyrssystemet, såfremt anskaffelsessummen er større end eller lig med kr. 15.000 ekskl. moms. 

  
Følgende udstyr skal registreres uanset beløbsstørrelse: 

• Bærbar PC’er 
• PC’er 
• Tablets 
• Mobiltelefoner 
• Transportmidler med nummerplade 

  
Eventuelle gaver, som AAU har modtaget uden vederlag, men som vurderes at have en værdi over 15.000, skal desuden registreres i 
udstyrssystemet. 

  
Den økonomisk ansvarlige enhed kan tilvælge registrering af udstyr under beløbsgrænsen på 15.000 kr., hvis der er et reelt behov 
herfor.  

  
REGISTRERINGSPROCEDURE 

TILGANG 
Udstyr, der skal registreres, skal mærkes med et unikt nummer. Nummeret udleveres i form af et mærkat på ark, fra Serviceteamet i 
Økonomiafdelingen. Kontakt oea-anlaeg@adm.aau.dk. 

  
Udstyret skal oprettes med en kategorisering af hensyn til at sikre et struktureret overblik over det udstyr AAU råder over. Udstyret 
skal desuden registres med omkostningssted af hensyn til identifikation af udstyrets tilhørsforhold til den organisatoriske enhed. 

  
Udstyret skal tilknyttes den medarbejder, som udstyret udleveres til, hvis det er personrelateret. Såfremt det er anskaffet til et lokale 
eller projekt, mv. skal det knyttes til disse. 
  
Såfremt et udstyr har en tilknytning til et andet udstyr eller et anlægsaktiv, skal tilknytning til det overordnede aktiv registreres i 
udstyrsløsningen. 

  
AFGANG 
Hvis et udstyr er bortkommet, kasseres eller sælges jr. gældende disponeringsregler, skal udstyret afgangsføres i udstyrssystemet. 
Inden aktivet fysisk bortskaffes skal der foreligge en ledelsesmæssig godkendelse af afgangsblanketten. Afgangsblanketten arkiveres 
i WorkZone under enhedens undersag. Ved afgangsføring i udstyrsløsningen påføres afgangsblankettens dokumentnummer fra 
WorkZone.  

  

KONTROL 
Økonomiafdelingen gennemfører interne kontroller. Kontrollerne skal medvirke til at reducere risikoen for, at registreringer ikke 
vedligeholdes, samt at afgang af udstyr sker i henhold til universitetets retningslinjer herfor. 

  

  

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=341861
mailto:oea-anlaeg@adm.aau.dk


OPRINDELSE, BAGGRUND OG HISTORIK 
Regelsættet er udarbejdet i 2022 i forbindelse med implementering af ny udstyrsløsning og er gældende fra 1/1-2023. 

  
Aalborg Universitet har tidligere foretaget registreringerne af anlæg og udstyr i ét system, hvor anlægsmodulet har været anvendt til 
både anlæg- og udstyrsregistrering. Med overgangen til Oracle ERP er det besluttet, at udstyr fremover registreres i særskilt løsning. 

  
Eksterne overordnede rammer fremgår af Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen. Interne overordnede rammer findes i AAU’s 
regnskabsinstruks.  
 
Relevante blanketter og vejledninger til brug for registrering af udstyr (og anlæg) kan findes på: okonomi.aau.dk/oea-it/oss/anlaeg 
 

  

KONTAKT/ANSVAR 
Økonomiafdelingens Controlling og Forvaltning: Controller Lotte Fruergaard Madsen, tlf. 7429. 
 

BEGREBSDEFINITION 
UDSTYR 
Udstyr defineres som anskaffelser til vedvarende eje på AAU indenfor følgende afgrænsning: 

• Anskaffelsessummen er mindre end 100.000 kr. ekskl. moms 
• Levetiden er minimum 1 år 
• AAU har ejerskab over udstyret 
• Udstyret skal kunne fungere selvstændigt – ellers skal det betragtes som en del af det udstyr, det fungerer sammen med. 

 
Undtagelse: 
Udstyr, der er registreret i et forsøgsudstyr eller en forsøgsopstilling, hvor det afskrives med anlægsaktivet, skal ikke registreres i 
udstyrsløsningen. 
 
 

http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/anlaeg/
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