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Övertidsavgifter

Gäller medier för vuxna och medier lånade på vuxenkort. (Medier lånas på vuxenkort från och med 18-årsdagen).

Normallån

10 kr/ media och påbörjad vecka

14-dagarslån
(gäller vissa AV-media, tidskrifter och kurslitteratur)

10 kr/ media och påbörjad vecka

7-dagarslån även hyrfilm

10 kr/ media och påbörjad vecka

Kö-lån
(14 dagar, används vid reservationskö)

10 kr/ media och påbörjad vecka

Maxbelopp
Per återlämningstillfälle

200 kronor
(flera maxbelopp kan kumuleras)

Kravavgifter/Påminnelseavgifter
Kravavgift per utskickat krav

0 kronor

Räkningsavgift/Fakturaavgift

10 kronor per faktura

Administrationsavgift

10 kronor per faktura

Övertidsavgift på faktura
(Gäller ej böcker lånade på barnlånekort)

100 kronor per faktura.

Ersättning för förstörda/förkomna media med
mera (schablonpriser **)

Vuxen
Böcker, talböcker, Daisy, CD-rom

250 kronor
(om inte aktuellt pris finns)

Ljudböcker: CD, mp3

250 kronor

CD-skivor (musik)

150 kronor

Länder i fickformat

50 kronor

Enstaka tidskrift

50 kronor

Pocketböcker

50 kronor

Språkkurser

500 kronor
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Barn
Böcker, talböcker, Daisy, CD-rom

150 kronor

Ljudböcker: CD, mp3

150 kronor

Pekböcker

50 kronor

CD-skivor (musik) barn

150 kronor

Övrigt

Lånefilmer/Hyrfilmer

500 kronor

TV-spel

Inköpspris

USB-minne

Inköpspris + 50 kronor
(administrationsavgift)

Mp3-spelare

Inköpspris + 50 kronor

Kalkylator Grå

140 kronor

Kalkylator Gul/Blå/Svart

500 kronor

Hyra av film
Vuxenfilmer DVD - 1 vecka

10 kronor per vecka

Barnfilmer - 1 vecka

10 kronor per vecka

Artiklar ***
Avgift för beställning av artikelkopior

Bibliotekets kostnad
(oftast 80-100 kronor)

Fax, kopiering, utskrifter, scanning
Fax (oavsett mottagarland)

2 kronor per sida

Kopiering A4 – svartvitt

2 kronor per kopia/ark

Kopiering A4 – färg

4 kronor per kopia/ark

Kopiering A4 – dubbelsidig

4 kronor per kopia/ark

Kopiering A3 – svartvitt

4 kronor per kopia/ark

Kopiering A3 – färg
Kopiering A3 – dubbelsidig

8 kronor per kopia/ark
8 kronor per kopia/ark

Datorutskrifter

2 kronor per kopia/ark
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Scanning och vidarebefordran per e-mail

0 kronor

OH-blad

5 kronor

Övrigt
Lånekort

0 kronor

Nytt lånekort (ersättning fr förkommet kort)

20 kronor

Reservationsavgift vuxenmedier

0 kronor

Reservationsavgift barnmedier

0 kronor

Fjärrlån från Sverige

0 kronor

Fjärrlån från utlandet

Debiterad kostnad

Plastpåse

2 kronor

Tygkasse

50 kronor

Övriga försäljningsvaror

Avgörs för varje vara

* inklusive moms
** undantag från principen om schablonpris kan göras med hänsyn till hög faktisk kostnad och svåråtkomlighet
samt i de fall där andra ersättningssystem ska gälla, exempelvis skolans. I dessa fall tillämpas individuell
värdering
*** Forskningsbiblioteken använder ofta ett schablonpris på 80-100 kronor som deras låntagare får betala.
Flertalet folkbibliotek i Göteborgstrakten använder samma princip.
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