GRUNDPRIS
Ett grundpris debiteras för alla levererade bilder. Bilderna får därefter endast användas för:
•
privat användning
•
skolarbeten, uppsatser, avhandlingar
•
museiutställningar och publikationer
•
skrifter, webbsidor och trycksaker från Länsstyrelsen.
•
skrifter, webbsidor och trycksaker från lokala föreningar samt
Stockholms läns hembygdförbund.
Högupplösta bildfiler jpeg eller tiff:
300 kronor per bild
Lågupplösta bildfiler jpeg: Om ett lågupplöst fotografi på museets webbplats
licensierats med Creative Commons-licensen BY-ND-NC kan den användas fritt för icke
kommersiell verksamhet. Ingen avgift debiteras.
För fotografier märkta med © ta kontakt med museet.

BILDER FÖR PUBLICERING
Redaktionell användning
Böcker, tidningar, informationsblad, kundtidningar, nyhetsblad, TV, webbsidor och digital
media (t ex appar och powerpoint), skyltar, offentlig utsmyckning samt icke-kommersiella
utställningar.
Bild inne i tidning/bok:		
Omslag/uppslag:		
Övrig redaktionell användning:

1000 kronor per bild
2000 kronor per bild
1000 kronor per bild

Publicering på webbplatser och digital media gäller i 1 år från försäljningsdatum.
Kommersiell användning
Annonser, reklambroschyrer och –affischer, företagskataloger, kundtidningar.

Prislista

för bildförmedling

Mindre bild till halvsida		
Helsida och omslag/uppslag
Internet och övrig digital media

2000 kronor per bild
3000 kronor per bild
4000 kronor per bild

Vid upprepad användning i eller ny upplaga av samma produkt (bok, utställning, annons etc)
ges 50% rabatt på ordinarie fullt pris.
Kontakta museet för pris för obegränsad användning under en tidsperiod. (Dock ej överlåtelse)

FOTOGRAFERING
Timkostnad (minimum 1 timme)

Gäller från 2013-04-01

Samtliga priser exklusive moms

720 kronor per timme

Villkor för bildanvändning/Leveransvillkor
Gäller från 2013-03-01
Vid beställning ange: Beställarens namn (person eller motsvarande),
fakturerings- och leveransadress samt ändamålet för användningen
av det beställda fotografiet. Ange också fotografiets bildnummer. Det
återfinns i anslutning till fotografiet på museets webbplats.
All användning av Stockholms läns museums fotografier skall meddelas museet.
Vid publicering skall museets namn samt fotografens namn alltid
anges i anslutning till bilden eller i bildförteckning enligt följande:
För fotografier med copyrightskydd: © Fotografens namn, Stockholms läns museum.
För lågupplösta fotografier med CC-licens: Fotografens namn, Stockholms läns museum CC BY-NC-ND, eller annan av museet angiven
CC-licens.
Vid publicering på internet skall namn anges i anslutning till bilden.
Samtliga priser för publicering avser engångsanvändning. Fotografiet
får användas i den omfattning och för det ändamål som överenskommits. Fotografiet får inte överlåtas till tredje part.

Uteblivna namn debiteras med 100% av aktuell användningsavgift
per bild.
Fotografiet får inte ändras/manipuleras utan rättighetsinnehavarens
medgivande. Inga fotografier får lagras efter användning utan museets uttryckliga tillstånd.
Fotografiet får inte användas i syfte som kan verka kränkande för
upphovsman eller avbildad person.
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.
Beställaren/användaren ansvarar för att klarera användningsrätten
till alla typer av konstnärliga verk.
I övrigt hänvisas till Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk (1960:729; 2005:539; 2005:360) samt till Personuppgiftslagen
(1998:204; 2006:398)

Fotografiet på framsidan:
Råsunda, Solna. Vy från brandstationen 1956.
Fotograf: Atteman, P, 1956
Arkiv/samling: Stockholms läns museum/Solna
hembygdsförening. Bildnr: LX2003-0865

