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00.18
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TAXA FÖR KOMMUNARKIVETS BILDARKIV
Antagen av kommunstyrelsen den 31 oktober 1989, § 244, att gälla fr.o.m.
den 1 januari 1990.
Taxan kommer att uppräknas årligen med 10 %.
Prislistan gäller all beställning av kopior från bildarkivet. Kommunens förvaltningar
debiteras samtliga beställningar en gång/år.
Vid beställning ska anges beställarens namn och adress och planerat användningssätt
för beställd bild. Tillstånd för publicering ska inhämtas i varje enskilt fall. Vid
publicering ska anges fotografens namn/Uddevalla kommunarkiv eller då fotografens
namn är okänt, Uddevalla kommunarkiv/Bildarkivet.
Vid publicering tillkommer även en användarkostnad enligt Svenska
Museiföreningens rekommendationer. Arkiv, museér, bibliotek,
hembygdsföreningar, forskare m.fl. liknande institutioner betalar inte
användningsavgift i vetenskapliga verk, årsböcker och liknande icke kommersiella
publikationer och motsvarande.
I övrigt hänvisas till lagen om fotografisk bild, fotografilagen SFS 1960:730 och
SFS:362-363.
Kopia, svart/vit
13x18 och mindre
18x24
24x30
30x40
Större format

21:29:40:87:enligt offert

Kopia, färg
13x18 och mindre
20x30
28x35
35x50
Större format

24:46:107:161:enligt offert

Papperskopia, färgdia
13x18 och mindre
18x24
24x30
30x40

36:72:172:224:-
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Större format
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enligt offert

Diadublikat
24x36 mm (småbild)

21:-

Avfotografering, svart/vit
13x18 och mindre

36:-

Avfotografering, svart/vit rastrerad
A4 och mindre
A3

58:71:-

Reprofotografering
Negativkostnad, svart/vit och färg
därtill kommer kopiekostnad, svart/vit bild, priser
som kopia ovan,

70:-

färgbild
13x18 och mindre
20x30
28x35
Större format

40:60:140:enligt offert

Övriga arbeten enligt särskild överenskommelse
Användningsavgifter för fotografiska arbeten
Priser per bild - bild betalas varje gång den
publiceras
Tidningar och tidskrifter
Mindre bild
Helsida (mer än halvsida)
Uppslag
Omslag

Svart/vit

Färg

330:485:630:800:-

410:600:775:995:-

350:495:-

500:665:-

Böcker och läromedel
Mindre bild
Helsida (mer än halvsida)
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Uppslag
Omslag
Omslag, runtgående
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750:1.050:1.280:-

885:1.085:1.280:-

320:285:545:345:520:275:415:500:500:-

320:430:635:430:565:290:440:850:650:-

Informations- och AV-material
Bild i bildband, enstaka
Programblad, informationsblad
Programblad, informationsblad, omslag
Bild projicerad på teater eller liknande
Bild i film eller video, inkl. TV, enstaka stillbild
Utställning, tillfällig
Bas- eller vandringsutställning
Årsredovisning
Pressrealease
Reklamgruppen
Kommersiell utställning, tillfällig
Kommersiell utställning, bas- eller vandringsutställning
Broschyr, mindre bild
Broschyr, helsida
I annons för publicering i en tidning
I annons för publicering i flera tidningar
På förpackning
På affisch, beroende på upplaga, format och användningsområde
På grammofonskive- eller kasettomslag
På grammofonskive- eller kasettomslag, baksida,
insida
Almanacka
Vykort enligt avtal beroende på upplagans storlek
Bild på pussel
Frimärke

810:1.160:830:1.370:från 1.200:från 1.920:från 1.310:från 1.310:från 1.310:från 650:från 1.060:från-till 830:--1.310:från-till 830:--1.310:1.000:-

För användningsområden: faksimil, reproduktion m.m. träffas avtal i varje enskilt
fall.

