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1. Inledande bestämmelser 

Om du har en skuld på över 100 kr kan du inte låna eller reservera. När du har betalat din 

skuld fungerar bibliotekskortet som normalt.  

Det är godkänt att avbetala eventuell skuld för förseningsavgifter vid flera tillfällen. 

Avgifter betalas direkt på biblioteket. 

Åldersgräns för lån av DVD är 16 år. 

 

2. Taxor och avgifter vid Håbo bibliotek  

 År 2018 År 2019 

Förseningsavgifter (Barn, 0-18år, och barnmedier är avgiftsfria)    

Per volym och påbörjad vecka 5 kr 5 kr 

Per DVD/Videofilm, cd-skiva, cd-rom och dag 5 kr 5 kr 

Snabblån och fjärrlån   

Per volym och dag 5 kr 5 kr 

   

Ersättning för förkommen/skadade medier    

Vuxenbok, angivet pris eller inköpspris om det är högre 250 kr 250 kr 

Barnmedier utom film, angivet pris eller inköpspris om det är högre 100 kr 100 kr 

Tidskrift, angivet pris eller inköpspris om det är högre 100 kr 100 kr 

Ljudbok, CD-skiva, CD-rom, angivet pris eller inköpspris om det är 
högre, vuxenmedier 

250 kr 250 kr 

DVD, VHS, angivet pris eller inköpspris om det är högre, både 
barnfilm och vuxenfilm 

500 kr 500 kr 

Fjärrlånad bok, angivet pris eller inköpspris om det är högre 500 kr 500 kr 

   

Övriga avgifter (för kopia mm av allmänna handlingar gäller 
beslut 2014/27 nr 2014.192) 

  

Kopiering/utskrift per ark A4    2 kr 

Kopiering/utskrift per ark A3  4 kr 

Kopiering/utskrift per ark A4 färg  4 kr 

Kopiering/utskrift per ark A3 färg  8 kr 

Scanning och mail till kund, per scanning/skickande  5 kr 

Kasse  3 kr 

Kasse tyg  25 kr 

Lånekort, ersätta förlorat  10 kr 

Fjärrlån per beställning  20 kr 

 


