Pri s li sta 2 01 8 B o husl ä n s museum
All a priser exklusive moms

V IS N INGAR
Introduktionsvisning (10–20 min)

300 SEK

Allmän visning (45 min)			

700 SEK vardag / 1 000 SEK helg

Exkursion utanför museet		

40 SEK/deltagare eller 400 SEK/grupp om minst 10 deltagare

Hembygdsföreningar anslutna till Bohusläns hembygdsförbund 50% rabatt.

Specialarrangemang			Efter överenskommelse

SKO L A
Lektion med museipedagog		

Kostnadsfritt

Museipedagog besöker skolan		

300 SEK plus resa

Studiedag för lärare på museet		

2 300 SEK/halvdag och 4 600 SEK/heldag

När vi planerar och genomför lärardagar utanför Bohusläns museum gäller pris efter överrenskommelse.

P ROG R AM
Entré 					Kostnadsfritt

Vid specialarrangemang kan entréavgift förekomma. Provision för biljettservice vid samarrangemang 10–20% + moms.

Föredrag under arbetstid		

1 300 SEK vardag kontorstid / 2 000 SEK kvällar/helger

Vid föredrag utanför museet tillkommer reseersättning. Bohusläns hembygdsförbund erhåller 50% rabatt på arvodet.

LO KAL E R , U T H Y R N I N G
Spisrummet 				

600 SEK/tim. Maxkostnad 3 000 SEK/tillfälle

Hörsalen				

800 SEK/tim. Maxkostnad 4 000 SEK/tillfälle

Tis–tor 8–20, fre 8–16 samt lör–sön 10–16 (även andra tider efter överenskommelse). Hyra efter ordinarie stängning 1 000 SEK/tim.
Tis–tor 8–20, fre 8–16 samt lör–sön 10–16 (även andra tider efter överenskommelse). Hyra efter ordinarie stängning 1 200 SEK/tim.
För större ommöblering eller anpassning till annan verksamhet 1 200 SEK/tillfälle.

BIL DSAML ING
Leverans och användarvillkor se Bilaga.

Foto för ickekommersiellt bruk		

100 SEK/bild

Foto redaktionell användning		

480 SEK/bild

Foto kommersiell användning		

2 000 SEK/bild

UT LÅN AV FÖR E M Å L
Lån och depositioner beviljas endast till institutioner eller organisationer. Ansökningar om lån och förlängning av lån skall ske
skriftligt till museet. Låntagaren skall svara för transportkostnader, försäkringar och övriga kostnader som uppstår i samband
med lån/deposition. Deposition från Bohusläns museum är tidsbegränsad till 5 år. Avgift efter överenskommelse.
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UPPD R AG SVE RK SA M H E T
Kulturmiljövård, föremålsvård		

675 SEK/tim

Arkeologi och osteologi		

795 SEK/tim

Övriga uppdrag			

675 SEK/tim

Utställningsarbete			675 SEK/tim

Kostnaden gäller för projektering och bygge av utställning, maskinanvändning, materialkostnad, resor och traktamenten
tillkommer.

Försäljning (utställning, konsthall)

25% påslag. Procentpåslaget varierar beroende på försäljningsvara. Alla betalar gällande påslag, även Bohusläns museums
huvudmän.

Utbildning				300 SEK/deltagare
Kurser och utbildningsdagar (för Bohusläns hembygdsförbund).

UPPD R AG INO M KULT URM I L J ÖVÅ RD EN
Museet tar inte betalt för exempelvis:
•
•
•
•
•
•

Rådgivning och information
Den första konsultationen inför planerade byggnadsvårdsprojekt, inklusive kyrkor
Bygglovärenden – yttranden
Planärenden – yttranden
Besiktningar i samband med yttranden i plan- och bygglovärenden
Arkivservice

Museet tar betalt för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventering, utvärdering och dokumentation av byggnader och byggnadsmiljöer samt kulturvärden i landskapet
Dokumentation av byggnadsminnen
Antikvarisk kontroll av restaurering och vård av kulturbyggnader
Dokumentation av kyrkobyggnader
Antikvarisk kontroll och deltagande i byggmöten vid kyrkorestaurering
Inventering och dokumentation av kyrkliga inventarier
Inventering och dokumentation av kyrkogårdar
Arkeologiska utredningar
Arkeologiska undersökningar
Information om landskapet i form av skyltar och broschyrer
Upprättande av vårdplaner
Skadeinventering
Inventering av kulturlandskap
Inventering för och upprättande av kulturmiljövårdsprogram
Deltagande i miljökonsekvensbeskrivningar
Utredning och genomförande av informations- och kulturhistoriska projekt
Skyltning, utställningar, publikationer
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Bila ga t i l l Pri s l i sta 2 01 8 B o h u s l ä n s m u seum
PRIS L ISTA , L E V E R A N S - O C H A N VÄ N DARV I L L KO R V I D BI L D BE STÄL L N I N G
Al l a pris e r exklu s ive m oms

Prislista

Vid beställning av bilder med utslocknad upphovsrätt eller där
Bohusläns museum äger upphovsrätten gäller priserna nedan.
För material där upphovsrätten innehas av annan part hänvisar
vi till upphovsrättsinnehavaren för tillstånd att använda bilden.
Vänligen ange beställarens namn, person- eller organisationsnummer, faktureringsadress och eventuell referensperson vid
beställning. Offert lämnas vid förfrågan.

Icke kommersiell aktör			

100 SEK/bild

Redaktionell användning		

480 SEK/bild

Kommersiell användning		

2 000 SEK/bild

Med icke kommersiell aktör avses privatperson, kultur- och
forskningsinstitutioner, skolor, studenter och ideella föreningar.
Med redaktionell användning avses beställningar av material
för publicering i böcker, tidningar och tidskrifter samt TV, olika
digitala medier och utställningar.
Med kommersiell användning avses reklam, profilmaterial, vykort och dylikt som sker i vinstsyfte.

•
•

•

Leverans

Bilderna levereras per e-post som en digital fil i formatet tiff
med upplösningen 300 dpi/A3 då detta är möjligt utifrån originalmaterialets kvalitet. Då materialet ingår i en kulturhistorisk
samling och ofta har hög ålder kan det ha skador som är en
del av objektens historia. Fotografierna redigeras därför endast varsamt innan leverans. Önskas högre upplösning eller
ytterligare redigering tillkommer en avgift på 600 SEK/timme, beräknad tidsåtgång för detta arbete är 2–3 timmar/fotografi. Observera att bilder licensierade med Public Domain på
DigitaltMuseum.se går att ladda ner och använda utan kostnad.
Bildbeställningar expedieras vartefter de inkommer till museet,
leveranstid är normalt 1–2 veckor. Faktura skickas efter leverans
och ska betalas inom 30 dagar.

Användarvillkor
•

•

Bilderna som finns i Bohusläns museums samlingar, är skyddade enligt upphovsrättslagen. Enligt den har fotografen
den ideella rätten till sitt fotografiska verk eller bild oavsett
om museet övertagit den ekonomiska rätten till verket/bilden eller inte. Den innebär också att fotografens namn alltid
skall anges i anslutning till verket/bilden. För fotografiska

•

•

•

•

verk upphör upphovsrätten 70 år efter det år upphovs
personen avled. Bilder utan verkshöjd skyddas i 50 år efter
fototillfället. Bilder inom denna kategori tagna före 1969 är
inte skyddade av upphovsrätt och därför fria att använda
utan tillstånd. Även vid publicering av upphovsrättsligt fria
verk och bilder rekommenderas att fotograf och källa anges.
Vid publicering av material som ingår i Bohusläns museums
samlingar ska källa anges enligt följande: Foto Fotografens
Namn, Bohusläns museums samlingar. Om fotografen ej är
känd anges: Fotograf okänd, Bohusläns museums samlingar. Om materialet tagits fram av Bohusläns museum anges: Foto Fotografens namn, Bohusläns museum. För bilder
som publiceras på Internet ska det även finnas en länk till:
www.bohuslansmuseum.se
Användaren ansvarar själv för att inhämta tillstånd för användning av alla typer av upphovsrättskyddat material.
Enligt Lag om namn och bild i reklam (1978:800) måste
alltid en person som är igenkännlig på bild efterfrågas om
samtycke till reklamanvändning. Ansvaret för att få ett samtycke från en avbildad person vilar helt på den som använder bilden i sådant sammanhang.
Bilden får ej användas i syfte som kan verka kränkande för
en avbildad person eller fotografen.
I övrigt hänvisas till Lag om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk (1960:729; 2005:359; 2005:360) samt till
Personuppgiftslagen (1998:204, 2006:398). Från och med
den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen av Dataskyddsförordningen.
Bildfiler beställda av Bohusläns museum får inte spridas,
redigeras, manipuleras eller användas på annat sätt än vad
som angivits vid beställningen. Beställaren övertar aldrig
upphovsrätten till de bilder som ingår i samlingarna och får
endast använda det beställda materialet på sätt som överenskommits vid beställningen.
Beställaren ombeds att överlämna referensexemplar av
den publikation där Bohusläns museums bildmaterial före
kommer för att underlätta museets dokumentation. Vid
publicering på internet, uppge webbplatsens fullständiga
adress.
Beställaren är ansvarig gentemot Bohusläns museum för att
bilder hanteras, redovisas och betalas enligt dessa villkor.
Bohusläns museum
Box 403 			
451 19 Uddevalla		
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Bildantikvarie
Tfn: +46 522656581

