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Prisliste for lån af lokaler på Aalborg Universitet CPH 

Gældende pr. 01.01.2022

Alle priser er ekskl. moms 

Lokaleleje 

Lejeprisen dækker over supportdækning inden for normal åbningstid  (mandag-torsdag kl. 8-15.30, fredag kl. 8-15) og brug af 

fastmonteret AV-udstyr, som AAU råder over. 

Op til 4 timer 4-8 timer Over 8 timer 

Seminarrum op til 40 personer 2.200 kr. 3.300 kr. 5.600 kr. 

Seminarrum 40-80 personer 3.400 kr. 6.300 kr. 9.200 kr. 

Auditorie 125 pers. og Konferencesal op til 140 pers. 5.000 kr. 9.500 kr. 14.000 kr. 

Afbestillingsgebyr: 

0-7 dage før arrangementets start: 100 % af lejeprisen

7-30 dage før arrangementets start:   50 % af lejeprisen

> 30 dage før arrangementets start beregnes intet afbestillingsgebyr

Facility support 

Gældende takst fastsat af Campus Service. Ved eksterne arrangementer er bemandet Facility supportdækning obligatorisk uden 

for normal åbningstid (mandag-torsdag 8-15.30, fredag 8-15) 

Timepris inden for normal åbningstid  (mandag-torsdag 8-15.30, fredag 8-15) inkluderet 

Timepris for tilstedeværende Facility supportdækning uden for normal åbningstid 
(fra 30 minutter før arrangementets start til 30 minutter efter arrangementets afslutning) 

450 kr. 

Timepris for standby Facility support (tilkaldevagt) i tidsrummet 21.00-08.00 på hverdage og 

16.00-09.00 i weekender  
Ved tilkald tillægges timepris (525 kr. pr. time) for tilstedeværende facility supportdækning  

200 kr. 

Åbning af område uden for normal åbningstid 700 kr. 

Lukning af område uden for normal åbningstid 700 kr. 

IT support 

Der kan aftales fast pris for opgaven.

Timepris inden for normal åbningstid  (mandag-torsdag 8-15.30, fredag 8-15) inkluderet 

Timepris pr. medarbejder uden for normal åbningstid 800 kr. 

Vagt G4S 

F.eks. sikkerhedsvagt ved større arrangementer, brandvagt m.v. Behovet herfor vurderes af Campus Service.

Gældende AAU-aftaletakster.

Timepris pr. vagt 500 kr. 
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Klargøring af lokaler 

Afhængig af behovet for at flytte rundt på eller fjerne møbler og andet inventar kan det være nødvendigt at rekvirere flytteservice 

til udførelse af opgaven. Gældende AAU-aftaletakster. Den endelige pris afhænger af opgavens omfang. Behov for ændring af 

bordopstilling afklares med Bookingansvarlig. 

Diverse andre opgaver – omfang aftales med Bookingansvarlig. Pris pr. time 450 kr. 

Priseksempler for opgaver i kantineområder og seminarrum. 
Seminarrum op til 

40 pers.  
Seminarrum 40-80 

pers. 
Auditorier og 

kantineområder 

Flytning af kun borde inkl. genopstilling (hverdag) 1.000 kr. 2.250 kr. 3.500 kr. 

Flytning af borde og stole (hverdag) 1.500 kr. 2.150 kr. 5.800 kr. 

Flytning af kun borde (efter kl. 17 eller weekend) 2.000 kr. 3.250 kr. 4.500 kr. 

Flytning af borde og stole (efter kl. 17 eller weekend) 3.000 kr. 5.250 kr. 7.500 kr. 

Rengøring 

Gældende AAU-aftaletakster. Aftales i forhold til arrangementets karakter og størrelse, dog minimum 3 timer. 

Timepris hverdage 284,09 kr. 

Timepris weekend/helligdage 322,44 kr. 


