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Vedrørende produktionsenhedsnummer (p-numre) og enhedsregisteret 
  På vegne af Hovedarbejdsmiljøudvalget på Aarhus Universitet har AU HR udarbejdet 
dette notat, der definerer samt forklarer sammenhængen og udfordringerne med p-
numre og enhedsregisteret på AU. 
 
Hvad er et p-nummer? 
Ud over et CVR-nummer får en virksomhed også tildelt ét p-nummer for hver fysisk 
beliggenhed, hvor virksomheden har medarbejdere placeret eller på anden måde dri-
ver virksomhed fra. Dvs. hver eneste adresse, hvor universitetet på den ene eller anden 
måde har til huse, har – og skal have – tilknyttet et unikt p-nummer. P-nummeret er 
et 10-cifret nummer. Et p-nummer kan ikke bruges på flere forskellige adresser, så 
hvis en organisation (fx et institut) dækker 3 adresser (fx Bygade 1+3+5), vil instituttet 
dermed dække 3 p-numre. Hvis samme adresse rummer flere forskellige institutter el-
ler administrative enheder, har disse samme p-nummer. Reglen om, at hver adresse 
skal have tilknyttet ét unikt p-nummer, stammer fra CVR-registret og er ikke noget, 
AU har indflydelse på. 
 
P-nummeret bruges blandt andet til udregning af kørselsfradrag for de ansatte på en-
heden, afregning af evt. renovationsafgift. Det er samtidig sådan, at Arbejdstilsynet 
(AT) tager udgangspunkt i virksomhedernes p-numre, når de planlægger kontrolbe-
søg. 
 
Hvad er enhedsregisteret? 
Enhedsregisteret er AU’s kilde til informationer om de enkelte organisatoriske enhe-
der og de hierarkiske strukturer, som den enkelte enhed indgår i. Enhedsregisteret 
stiller disse oplysninger til rådighed for de administrative it-systemer, der har behov 
for dem, fx PURE, AUHRA, AU's hjemmesider herunder søgning af medarbejderes 
kontaktoplysninger mv. 
 
Ansvaret for oprettelse og nedlæggelse af enheder samt oplysningerne om enheden lig-
ger hos enhedens leder og dens sekretariat. Dvs. det er de enkelte enheder, der selv 
skal melde flytning, fraflytning og andre vigtige oplysninger til AU HR, så enhedsregi-
steret hele tiden er opdateret korrekt. Man kan fx søge på sit p-nummer og finde en li-
ste over de enheder, der er registeret under det enkelte p-nummer. HR-IT i AU HR 
kan kontaktes ved spørgsmål til enhedsregisteret. 
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Sammenhæng mellem p-numre og enhedsregister 
P-numre følger CVR registeret, og derfor kan AU ikke lave deres egen struktur. Der 
kan være uhensigtsmæssigheder fx i forbindelse med AT besøg, hvis der er flere enhe-
der på samme adresse, eller hvis en enhed dækker flere adresser. Man må derfor prøve 
lokalt at aftale med AT, når de kommer på kontrolbesøg, hvordan dette bedst håndte-
res. Det er ikke altid tydeligt, hvilken enhed AT ønsker at besøge, da de blot udtrækker 
et p-nummer, men det er altid muligt at kontakte AT og spørge ind til besøget.  
 
Denne praksis gør det vigtigt, at enhedsregisteret er korrekt opdateret, så det bliver 
endnu tydeligere for både enheden og AT, hvilke enheder, der hører til på hvilke adres-
ser. Det er derfor vigtigt, at informationen i dette notat kommunikeres ud til alle en-
hedsledere, så de er opmærksomme på altid at holde informationen i enhedsregistret 
opdateret. 
 
___________________________________________________________ 
 
Indmeld rettelser i enhedsregisteret her. 
Slå et p-nummer op i enhedsregisteret her. 

http://medarbejdere.au.dk/administration/it/aus-organisering-i-administrative-it-systemer/enhedsregisteret-oplysninger-om-enheder/enhedsregistret/enhedsregister/
https://mit.au.dk/guide/

