Biblioteket
Ersättning för media, schablonpris
Bok inkl.ljudbok – skön/fack, vuxen
Bok - barn- och ungdom (inkl. ljudbok, musik-CD)
Bok - pocket
Bok - fjärrlån
Tidskrift
CD - musik, vuxen
CD-ROM / PS3
Film

30 euro
14 euro
8 euro
55 euro
9 euro
25 euro
50 euro
50 euro

Material som lånats men har tappats bort eller skadats ersätts genom att låntagaren betalar
en schablonersättning eller skaffar ett likadant verk. CD-rom eller DVD kan inte ersättas med
ett likadant verk på grund av upphovsrätten.
Förseningsavgifter
Förseningsavgift - vuxenmedia
Förseningsavgift - kursböcker
Förseningsavgift - kursreferensexemplar
Förseningsavgift - fjärrlån
Chromebook
Förseningsavgift - max per exemplar
Förseningsavgift - max per tillfälle
Faktureringsavgift för förseningsavgift

0,20 euro per dygn
1 euro per dygn
8 euro per dygn
1 euro per dygn
5 euro per timme
10 euro
15 euro
5 euro

Förseningsavgift tas ut från det att låntagaren fyller 18 år.
Försäljning
Förlorat lånekort
Makulerad bok / tidningsbunt

2 euro
1 euro

Tjänster
Avgift för ej hämtad reservation
Fjärrlån + reservation
Fjärrlånekopior
Fjärrlån från bibliotek utanför Norden

2 euro
5 euro
enligt det lånegivande bibliotekets
avgifter + 1 euro i reservationsavgift
26 euro

Kopia/utskrift, svartvit
Kopia/utskrift, färg

0,30 euro/st
0,50 euro/st

Lokalhyror
Torget

Avgiftsfritt för enskilda arrangemang

Torget

70 euro per utställningsperiod

Grupprum, paviljong, studierum

Avgiftsfria

Ljudanläggning
Scen

50 euro per dygn
50 euro per dygn

Timdebitering per person

50 euro per timme

Dataprojektor med duk och ställning

30 euro per tillfälle

Bokare ombesörjer själva att ansvara för framställning och/eller borttagning av stolar.
I hyran av ljudanläggning ingår ej tekniker utan bokare sköter ljudmixning på egen hand. Om
arrangemanget pågår efter stängningsdags och en ansvarsperson måste stanna kvar tas en
timdebitering ut.
Moms på bibliotekets avgifter
Förseningsavgifter, fjärrlån samt schablonpris för ersättning av media: 0%. Makulerat material: 10 %
böcker och tidskrifter, 24 % övrigt material. Kopior, hyror och varor: 24 %.

