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Fastställd senast av kommunfullmäktige 1989-01-30, § 17, 1990-11-28, § 183
samt 1994-12-14, § 251 med ändring 1995-11-28, § 160, 1999-03-29, § 31,
2005-12-12, § 218, 2011-01-17, § 6, 2011-08-29 § 126 samt § 18, 2013-09-09

Avgifter vid Huddinge kommuns bibliotek
Med stöd av 3 § bibliotekslagen (1996:1596) ska nedanstående
avgifter gälla inom den verksamhet som bedrivs av kommunens
bibliotek

1

Nytt lånekort för vuxna och barn över 18 år, utöver första kortet

10 kr

2

Beställningsavgift för artikelkopior ur tidningar och tidskrifter som fjärrlånas

50 kr

3

Avgift för beställning av fjärrlån för personer som fyllt 18 år i andra fall än
enligt punkten 2
Avgift vid för sent återlämnande av
a) Per bok/media från första
vuxenbok/vuxenmedia
dagen efter förfallodagen

10 kr

4

5

6

Avgift vid för sent återlämnande av
bok/media vid korttidslång

5 kr per vecka

b) Maximibelopp per
bok/media

100 kr

c) Maximibelopp per
återlämningstillfälle

300 kr

a) Per bok/media och dag
från första dagen efter
förfallodagen
b) Maximibelopp per
bok/media
c) Maximibelopp per
återlämningstillfälle
Ersättning för förstörd eller förkommen media a) Daisyspelare
m.m.
b) Vuxenmedia inkl. DVDfilmer
c) Vuxenmedia som kostar
mer än 500 kr inklusive
mervärdesskatt
d) Pocketbok
e) Barnmedia

5 kr per dag

100 kr
300 kr
400 kr
250 kr
350 kr

50 kr
100 kr
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f) Barnmedia som kostar
mer än 300 kr inklusive
mervärdesskatt
g) Enstaka tidskrifter
h) Övrig av biblioteket
utlånad utrustning såsom
paraplyer, gåstavar,
elmätare
7

Kopiering av handling som inte är allmän

8

Utskrifter från dator av handling som inte är allmän

200 kr

50 kr
100 kr

2 kr per kopierad
sida.
Referensmaterial
(material som ej
lånas ut från
biblioteket) gratis
upp till tio kopior
2 kr per papper.
Referensmaterial
från Internet eller
databaser (material
som endast är
åtkomligt på
biblioteket) gratis
upp till tio utskrivna
sidor

Biblioteket har rätt att spärra de låntagare som har oreglerade skulder till biblioteket på belopp som
överskrider 100 kr.

