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Låneregler/Avgifter 
 
LÅNEKORT  

För att låna behöver Du ett lånekort, som Du får mot uppvisande 
av giltig fotolegitimation.  
Lånekortet är gratis och gäller på alla kommunens bibliotek. 
Kortet, som är en personlig värdehandling, skall skrivas under.  
 

Din namnteckning innebär att Du lovar följa bibliotekets regler. Förlorar 
Du ditt lånekort kan Du få ett nytt till en kostnad av 10 kronor för barn 
och 20 kr för vuxna.  
För barn och ungdomar upp till 16 år krävs målsmans underskrift för att 
ett lånekort skall utfärdas. 

• Att låna på biblioteken är gratis (med undantag av VHS- och DVD- 
filmer).  

• Ha alltid med Dig Ditt lånekort.  
• Du får låna så många böcker Du vill.  
• En bok som inte finns inne kan reserveras. Vi meddelar Dig när den 

finns att hämta.  
• Vänd Dig till personalen om Du behöver hjälp att hitta i biblioteket. 

LÅNA OM OCH RESERVERA VIA INTERNET  
Nu kan du sitta hemma vid datorn och låna om dina böcker och även 
reservera media. 
För att detta ska fungera krävs det att du skaffar dig en sk. PIN-kod - ett 
fyrsiffrigt nummer som kopplas till ditt lånekort. PIN-kod får du av 
bibliotekspersonalen. 
Gå därefter in på bibliotekets katalog på Internet. Gå sedan in på länken 
"Dina uppgifter". Där skriver du in ditt lånekortsnummer och din PIN-kod 
och kan därefter göra dina önskade beställningar. 
  
ANSVAR  
Du som undertecknar lånekortet är ansvarig för allt som lånas på Ditt 
kort, d.v.s att  

• allt som lånas skall lämnas tillbaka i tid och i oskadat skick  
• det som är förstört eller förlorat ersätts av dig. 

LÅNETID OCH ÖVERTIDSAVGIFTER  
Lånetiden är normalt 28 dagar. Annan lånetid kan förekomma När Du 
lånar kan Du få en förteckning över samtliga lån som finns registrerade på 
Ditt lånekort. 
Biblioteken tar ut övertidsavgift för böcker m.m. som lämnas in försent.    
Du kan förnya lånet om boken inte har reserverats av annan låntagare. 
Övertidsavgift uttages även på lån som förnyas efter ordinarie förfallodag. 
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PÅMINNELSE OCH RÄKNING  
Om det du lånat inte lämnas tillbaka efter 2 påminnelser skickar 
biblioteket en räkning. Lämnas böckerna tillbaka omedelbart efter det att 
räkning sänds ut, betalas endast övertidsavgift. 
  
AVGIFTER     
      
Förseningsavgifter     
      
per bok och vecka  5 kronor 
maxavgift per bok  60 kronor 
maxavgift per återlämningstillfälle  80 kronor 
video per dygn  5 kronor 
kortlån ( reserverade media ) per dygn  5 kronor 
      
Förstörd eller tappad bok     
      
Vuxenbok  300 

kronor 
Barnbok  200 

kronor 
      
För videofilm, språkkurs, kassettbok, tidskrifter, 
pocketböcker,  

   

fjärrlån m.m. samt dyrbar eller svårersättlig bok 
bestäms  

   

avgiften från fall till fall.     
      
Övriga avgifter     
      
Inlånade mikrokort ( SVAR) per volym  20 kronor 
+ per beställning  25 kronor 
Borttappat eller förstört lånekort, vuxen  20 kronor 
Borttappet eller förstört lånekort, barn  10 kronor 
Fotokopia  3 kronor 
Fax ( inom Sverige )  10 kronor 
Fax ( utom Sverige )  20 kronor 
Telefon ( ej mobil )  10 kronor 
 


