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Tekst Nytt forslag 
Lånerett og 
lånekort 

Alle som er bosatt i Norge kan få lånekort. 
 
Det er gratis å låne på biblioteket.  
 
For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og godta lånereglene. 
 
Det kreves underskrift av foresatt for deg som er under 15 år. 
 
Foresatte er ansvarlig for barnas lån.  
 
Nasjonalt lånekort kan du bruke i alle folkebibliotek og selv bestille lån fra andre bibliotek. 
 
Ved tap av kort utstedes et nytt, mot betaling av gebyr. 
 
Du er selv ansvarlig for å melde tap av kort og endre navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 
 
Lånekortet er personlig og skal ikke brukes av andre. Du er ansvarlig for alt som lånes på kortet ditt. 
 
Brudd på låneregler kan medføre tap av lånerett. 
 

Utlån og 
utlånstid 

Lånetid for bøker er 4 uker. Andre medier kan ha annen utlånstid. 
 
Lån kan fornyes inntil 3 ganger dersom ingen står på venteliste. 
 
Med nasjonalt lånekort kan du sende en sms til 2242 for å fornye lån. Denne tjenesten koster kr 2,- per melding. 

 
 
Reservering 

 
 
Utlånt materiale kan reserveres. 



 
Materiale vi ikke har selv, kan vi gjerne bestille til deg.  
 
Reserverte bøker og annet materiale må hentes innen en uke. 

Purring og 
erstatning 

Hvis du ikke har levert innen forfallsdato, kan du få inntil to purringer før bøkene må erstattes og det sendes faktura. 
Låneretten blir inndratt til fakturaen er betalt.  
 
Etter at faktura er sendt blir erstatningskravet ikke frafalt, fordi bøker og annet materiale anses for tapt og materialet 
blir erstattet med nytt. Se erstatningspriser under. 
 
Adresseinformasjon og fødselsnummer vil bli brukt i kommunikasjon med kommunalt faktureringssystem. Nummeret 
sendes kryptert og er ikke synlig for uvedkommende. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



Erstatningspriser 

Materiale Priser 
Voksen, skjønn + fag 400 
Barn, skjønn + fag 250 
Tegneserier, innb 250 
Tegneserier, heftet 50 
Tidsskrift, heftet 150 
Bygdebøker 1000 
Musikk på CD 250 
Lydbøker voksne 450 
Lydbøker barn 300 
Film 200 
Tv-serier 500 
Språkkurs 750 
Spill 600 
Ordbøker 600 
Administrasjonsgebyr for saksbehandling av 
erstatningssaker 

100 

 


