
Utlånsregler for Kjøllefjord Folkebibliotek 

§ 1: Velkommen som låner  ved Kjøllefjord Folkebibliotek.

Her kan du låne fritt:
♦ Bøker
♦ Aviser og tidsskrifter
♦ Lydbøker
♦ Språkkurs
♦ Tegneserier
♦ Video
♦ Finske bøker
♦ Det vi ikke måtte ha her er vi behjelpelig med å skaffe fra 

andre bibliotek

På biblioteket kan du blant annet lese aviser og tidsskrifter, 
gjøre lekser, kopiere attester o.l., (kr. 2,- pr. kopi)
og mye, mye mer!

Biblioteket hjelper  gjerne til med å finne, bestille og reservere 
bøker og annet egnet materiale.

§ 2: Lånereglement for
⇒ Voksne og ungdom over 15 år får utstedt lånekort mot 

fremvising av legitimasjon
⇒ Barn over 6 år får lånekort mot underskrift av 

foreldre/foresatte, som er ansvarlig for lånene
⇒ Lånekortet er personlig, man er ansvarlig for det som lånes 

på kortet
⇒ Bøker , tidsskrifter (unntatt siste nr.), lydbøker og annet 

egnet materiale lånes ut
⇒ Leksika og oppslagsverk, eller bøker merket med «ikke til 

utlån», kan vanligvis ikke lånes ut

§  3:  Lånetid
Bøker, lydbøker 4 uker
Tidsskrifter, tegneserier, 
bøker med venteliste 14 dager
Video 1 uke
Språkkurs 3 mnd.
Lån til skoler og 
barnehager 8 uker

Lånetiden kan forlenges før forfallsdato, dersom det ikke er 
reservert for andre. Dette kan gjøres pr. telefon.

§ 4: Lån som ikke leveres i tide blir varslet slik:
1. varsel - blir sendt etter forfallsdato som en påminnelse og 

er gratis.
2. varsel - koster kr. 10,- pr. bok.
3. varsel - koster kr. 25,- pr. bok



Barnehager og skoler betaler ikke gebyr.

Man kan miste retten til  å låne/bruke biblioteket  for kortere 
eller lengre tid hvis man ikke overholder reglene.

Ellers gjelder Kardemommeloven:
«Man skal ikke plage andre, 
  man skal være grei og snill, 
  og forøvrig kan man gjøre som man vil».

§ 5: Erstatning
Etter 3 varselbrev sendes regning. 
Tapte bøker erstattes etter kostpris.
 Spesielt verdifulle bøker vurderes særskilt.

Lydbøker og video erstattes med kostnadsprisen på 
filmen/lydboken.

Bøker lånt fra andre bibliotek (fjernlån) erstattes med den 
regningen vi mottar på den tapte boken.


