
AAU-KØRSELSREKVISITION 
For tjenestelig kørsel med universitetets biler 

Ajourført den 07-02-2018 

LØBENUMMER: * 

Bevillingsattestation (udfyldes af bevillingshaver) KONTERING (udfyldes af Bilens ejer institution/afd.) 
UK ART STED PROJ UK ART STED PROJ 

FM FK ANA*) BELØB FM FK ANA*) BELØB 

Dato og Bestillers underskrift Dato og Bestillers afd. Godkendelse * Dato og bilens ejer underskrift Dato og bilens ejer godkendelse 

*) ANA = Analyse nr. som skal være Bilens analyse nr.      *) ANA = Analyse nr. som skal være Bilens analyse nr.   

A. Ansøgning om bevilling til kørsel (udfyldes af låner/lånergruppe) 
Kørslens tjenestelige formål *: 

Kørslens bestemmelsessted(er) *: 

Turens varighed (start og slut dato) > * Turens anslåede max. Kilometer > * 

Medarbejder nr. og  Navn på fører * Medarbejder nr. og Navn på fører *

Førers kørekort nummer: * Førers kørekort nummer: *

 Dato og Førers underskrift *  Dato og Førers underskrift * 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ: med sin underskrift accepterer føreren at nedenstående er overholdt og indforstået med dette. 
 Lånerne skal selv sørge for reservering af tjenestevogn og trailere hos Bilens ejer (institution/afdeling)

 Kun ansatte medarbejdere med gyldigt kørekort, må føre AAU’s biler og kun i forhold til den type kørekortet giver mulighed for.

 Enhver fører af AAU’s biler skal have læst og være indforstået med AAU’s regelsæt for lån af tjenestebiler, herunder forsikring i
udlandet.

 Ved kørsel til udlandet skal der tegnes ansvarsforsikring (kontakt Tryg forsikring) forinden bilen kan udleveres.

 Bliver AAU forelagt et bødeforlæg jf. færdselsloven og føreren ikke har betalt bødeforlægget, således at AAU kommer til at hæfte
herfor jf. afsnit 3.1 i ”regelsæt for lån af tjenestebiler (AAU-biler) i Danmark og udlandet” giver underskrivende fører således AAU
ret til at lave indeholdelse i løn heraf i næstkommende løn udbetaling.

B. Bilens ejers godkendelse af udlån af Bil 

Bilens reg.nr. 
* 

Gyldig 
kørekort set * 

Km. Tal ved 
start * 

Biltype * 

Dato og Underskrift af Bilens Ejer (af Rektor bemyndiget) * 

C. Kørselsregistrering samt reservationsgebyr samt afregning heraf 
Slut dato 
Slut KM 

Start dato 
Start KM 

Antal dg / 
Antal km 

Pris pr. 
km/biltype 

Gebyr pr dag Beløb i alt 

Reservationsgebyr Bil 50,00 

Trailer 

Kørsel Bil 

Dato >>> 

KM tal >> 

Total udgift 

Efterregnet af: Dato: 

De med *markerede felter, i ovenstående, er obligatoriske felter, som SKAL udfyldes. 
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