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Prislista foto, film, ljud – digitala leveranser 

 

Giltig från 2022-02-16. Dnr: YLM 2022/46 

 

Västernorrlands museum strävar efter att lägga ut samlingarna högupplösta och fria 

för alla att använda, såväl icke-kommersiellt som kommersiellt. Bildmaterial på 

www.digitaltmuseum.se är fritt att använda i enlighet med den licens som anges. 
 

Prislistan hänvisar till tvådimensionella objekt så som fotografier och 

arkivdokument, samt film och ljud, som: 

• Inte finns digitaliserade alls eller i tillräckligt god kvalitet 

• Finns digitaliserade i tillräckligt god kvalitet men inte tillgängliga online 

Priset avser digitalisering och/eller framtagande, bearbetning och hantering av 

beställning. 

OBS! Samtliga priser anges inklusive moms. 

Expeditionsavgift tillkommer à 100 kr 

 

 

Priser – fotografier samt digitaliserat arkivmaterial 

 

Arkivsök, bilder för icke kommersiell användning 

Eftersökning av bildmaterial: 600 kr/tim (max två timmar). 

Priset för eftersökning rabatteras med 50 % för ideella föreningar. 

Kostnad för arkivsök debiteras då materialet inte går att hitta inom 30 minuter och 

oavsett om material hittas eller inte. 

 

http://www.digitaltmuseum.se/


2 
 

 

Digitalisering av fotografier eller arkivhandlingar, högupplösta bildfiler 

– icke kommersiell användning 

OBS! Priset gäller även leverans av redan digitaliserade högupplösta bilder. 

Bilderna får endast användas för: 

• Privat bruk 

• Arbetsmaterial 

• Publicering i uppsatser (ej utgivna på förlag) 

• Publicering i akademiska skrifter, lokalhistorisk forskning osv. (utgivna på 

förlag) 

 

Pris per bild vid en och samma beställning 

1:a bilden 250 kr 

2:a bilden 225 kr 

3:e bilden och därutöver 175 kr 

 

För större beställningar begär offert. 

 

Arkivsök fotografier och arkivmaterial för kommersiell användning 

Eftersökning av bildmaterial: 1 000 kr/tim. Kostnad för arkivsök debiteras då 

materialet inte går att hitta inom 30 minuter och oavsett om material hittas eller 

inte. Vid eftersökning i mer än två timmar begär offert.  

 

Bilder för kommersiell och/eller offentlig användning 

Bilder ur museets samlingar, samt arkivhandlingar, som ska digitaliseras och/eller 

levereras högupplöst för kommersiell användning debiteras enligt följande prislista 

och för följande användningsområden. 

A) Redaktionell användning: böcker, tidskrifter och tidningar, TV och hemsidor, 

offentlig utsmyckning samt utställningar. 

B) Annonser, reklambroschyrer och -affischer, företagskataloger, kundtidningar, 

skyltning, profilmaterial (tryck och digital användning) 

Pris per bild vid en och samma beställning (för fler bilder, begär offert) 

Bild 1-5 750 kr 

Bild 6-10 500 kr 
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Priser – ljud och film 

Eftersökning av material för icke kommersiell användning: 600 kr/tim. 

Eftersökning av material för kommersiell användning: 1 000 kr/tim. 

Kostnad för arkivsök debiteras då materialet inte går att hitta inom 30 minuter och 

oavsett om material hittas eller inte.  

Digitalisering och publicering: Begär offert. 

 

Digital leverans 

Avgift för digital leverans tillkommer. Leverans av digitala filer (redan digitaliserat 

material) sker via Sprend eller WeTransfer. Leverans via USB, begär offert. Första 9 

filer gratis. 10:e filen 50 kr, därefter 2 kr/fil. 

 

Övrigt 

Fotografering i ateljé, magasin eller motsvarande. Begär offert. 

 

Leveransvillkor 

Vid beställning skall anges: Beställarens namn (person, företag, eller motsvarande), 

e-postadress, faktureringsadress med organisationsnummer samt leveransadress. 

Beställaren är ansvarig gentemot Västernorrlands museum för att bilder hanteras, 

redovisas och betalas enligt dessa villkor. 

För hantering av personuppgifter se Västernorrlands museums integritetspolicy på 

www.vnmuseum.se.  

Vid publicering skall museets och i förekommande fall fotografens namn alltid 

utsättas vid bilden eller anges i bildförteckningen enligt följande: Foto: Fotografens 

namn, Västernorrlands museum. 

 

Övriga villkor 

Beställaren ansvarar för att notera varifrån materialet är hämtat. Vid beställning av 

ett större antal bilder, vänligen begär offert.  

Bildmanipulering är inte tillåten utan rättighetsinnehavarens uttryckliga tillstånd. 

Enligt Lag om namn och bild i reklam (1978:800) måste en person som är 

igenkännlig på bild själv ge samtycke till reklamanvändning. Ansvaret för detta vilar 

helt på den som publicerar bilden. 

Bilden får ej användas i syfte som kan verka kränkande. 

http://www.vnmuseum.se/
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Användaren ansvarar för att klarera användningsrätten beträffande alla typer av 

konstnärliga verk. I övrigt hänvisas till Lag om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk (1960:729; 2005:359; 2005:360) samt till 

Dataskyddsförordningen – GDPR. 

Vid beställning på distans har beställaren 14 dagars ångerrätt. Denna prislista gäller 

från och med 2022-02-16 och tills vidare. Priserna kan komma att förändras utan 

särskilt meddelande. För aktuell prislista se www.vnmuseum.se. 

 

Kontaktuppgifter 

E-post: foto@vnmuseum.se  

Västernorrlands museum  

Murbergsvägen 31 

871 50 Härnösand 

www.vnmuseum.se  

http://www.vnmuseum.se/
mailto:foto@vnmuseum.se
http://www.vnmuseum.se/

