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Låneregler för  
biblioteken i  
Lomma kommun 

 
 

Bibliotekskort 

Bibliotekskortet får du utan kostnad mot uppvisande av giltig fotolegitimation. Barn under 18 år ska ha 
målsmans skriftliga tillåtelse. Innehavare av bibliotekskort är skyldig att hålla sig informerad om ändring av 
låneregler. Förlorar du bibliotekskortet skall detta genast spärras. 
 

Sekretess 

Lån och reservationer är sekretessbelagda enligt 40 kap. 3§ i Offentlighets- och sekretesslagen och är 
skyddade i personuppgiftslagen (PUL). 
Dina uppgifter används för att hantera bibliotekslån, reservationer och eventuella avgifter. Dina lån är 
konfidentiella vilket innebär att ingen annan har rätt att få reda på vad du har lånat. Så snart ett lån är 
återlämnat och eventuella avgifter är betalda raderas uppgifterna i bibliotekssystemet. Bibliotekets 
personal har tystnadsplikt. 
Att låna via ombud: 
Ibland kanske man ber någon annan att låna böcker eller hämta en reserverad bok. Det är fullt möjligt, 
men tänk på att om du vill att ditt ombud ska kunna låna på ditt konto så måste du skicka med ombudet 
ditt lånekort eller din fotolegitimation. Då anser vi att du gett ombudet ditt tillstånd att låna på ditt konto. 
Ombudet har däremot inte rätt att ta del av eller ändra något på ditt konto. Vilka titlar som finns utlånade 
sen tidigare på kontot är t ex information som enbart du själv har tillgång till. 
Undantag:  
En del av våra låntagare är kända av personalen och då finns möjligheten att låna utan att styrka sin 
identitet. Detta gäller i de fall då personalen kan söka fram ditt konto i datasystemet helt utan din hjälp. 
Tänk dock på att biblioteket ibland måste ersätta ordinarie personal vid t ex ledigheter. Den vikarie du 
träffar kanske inte känner dig och då måste du alltid kunna styrka din identitet för att få låna. 
Biblioteket har också andra typer av låntagare. Låntagare som inte lånar som privatpersoner utan istället 
lånar i sitt arbete. Vid denna typ av lån krävs varken lånekort eller legitimation då dessa lån inte har lika 
stark sekretess eller inte omfattas av någon sekretess alls. 
 

Adressändring 
Anmäl snarast ändring av namn, adress, e-post och telefonnummer till biblioteket eller via  
"Mina och sidor" på bibliotekets hemsida. 
 

Lånetid 
Lånetiden är normalt 4 veckor. Media som är mycket efterfrågad lånas ut på kortare tid. Sista 
återlämningsdatum är angivet på lånekvittot. 
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Omlån 
Omlån ska göras innan lånetiden gått ut. Detta kan göras över disk, via bibliotekens hemsida eller per 
telefon. Omlån beviljas två gånger. Reserverad media kan inte lånas om.  
Om fjärrlånad media inte kan lånas om så kan ny reservation göras först när fjärrlånet återlämnats. 
 

Förseningsavgift 
Biblioteket tar ut en förseningsavgift för böcker och annan media som lämnas efter förfallotid. Avgiften 
skall betalas vid återlämningstillfället.  
 

Förlust av lånerätt 
Om media ej återlämnats avstängs låntagaren vid 3:e kravets utskick. Spärren hävs när samtliga media 

återlämnats eller betalats. Skuld överstigande 100 kronor innebär att lån inte medges till dess att skulden 

är reglerad.   

OBS! Ditt lånekort är en personlig värdehandling. Ett förlorat 

lånekort måste spärras så att ingen annan kan låna på ditt konto. 

Kontakta biblioteket så hjälper vi dig! 
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AVGIFTER - BIBLIOTEKSVERKSAMHET  
Förseningsavgifter 
Vuxenmedia: 2 kronor/volym/dag, max 300 kr per återlämningstillfälle (gäller fr.o.m. 18 år)* 
* förutom korttidslån, fjärrlån: 5 kr/dag max 300 kr/återlämningstillfälle (gäller fr.o.m. 18 år) 
* förutom DVD, TV-spel: 5 kr/dag max 300 kr/återlämningstillfälle (gäller fr.o.m. 15 år)   
Barnmedia (förutom DVD, TV-spel): 0 kr  
Kostnad 3:e krav: 5 kr 
Bibliotekskortet spärras vid skuld överstigande 100 kr eller efter 3:e krav.  
 
Ersättningsavgifter 
Skadad eller förkommen media: Nyanskaffningsvärde 
Böcker vilka ej kan nyanskaffas:  

• vuxenbok och ljudbok för vuxna: 250 kr  

• barnbok och ljudbok för barn: 150 kr  

• pocketbok: 50 kr 

• tidskrift: lösnummerpris alt. 50 kr 

• CD: 150 kr  

• Video/DVD/TV-spel/CD ROM/språkkurser: 500 kr 
 
Övriga avgifter  
Förnyelse av bibliotekskort som förkommit: 10 kr 
Reservation av utlånad media: 0 kr 
Beställning av fjärrlån från andra bibliotek: 10 kr 
 
Kopieringsavgifter fr om 1 jan 2021 
Kopiering och utskrifter från internet (A4): 2 kr/sida  
(dubbelsidigt = 2 sidor) 
Kopiering och utskrifter från internet (A3): 4 kr/sida  
Färgutskrifter och färgkopior (A4): 4 kr/sida  
Färgutskrifter och färgkopior (A3): 8 kr/sida 
 

 
 
 
 

Beslut om avgifter fattas av kultur- och fritidsnämnden. 
Biblioteken i Lomma kommun tillhör förvaltningen för barn, utbildning, kost, kultur och 
fritid. Uppgifter om aktuella avgifter och låneregler finns på biblioteklb.se 

 

 

http://biblioteklb.se/
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