Takstblad for NæstvedArkiverne
Priserne gælder for varer og ydelser fra NæstvedArkiverne. Det er gratis at besøge arkivet,
ligesom vejledning og information om arkivets samlinger er gratis.
Rådgivning og vejledning i forbindelse med aflevering af arkivalier fra kommunens foreninger,
organisationer, butikker, virksomheder og private er gratis.
Vejledning, arkivering og ekspedition af kommunale arkivalier er gratis for Næstved
Kommunes centre og eksterne virksomheder. Ved særligt store og komplicerede arkivopgaver
kan der opkræves timesats. Dette aftales altid i forvejen.
Arkivfaglige forespørgsler og undersøgelser
Rådgivning og vejledning er gratis. Indebærer en skriftlig eller mundtlig forespørgsel et
egentlig undersøgelsesarbejde, udføres der en undersøgelse af maksimalt 30 minutters
varighed uden beregning. Yderligere undersøgelsesarbejde beregnes efter timeløn pr.
påbegyndt time. Priserne afhænger alene af arbejdstiden, og ikke hvorvidt arkivet finder de
ønskede oplysninger. Det aftales på forhånd, om en undersøgelse skal sætte i gang, og hvor
stort et tidsforbrug der kan anvendes på formålet.
Pris 575 kr. pr. time
Digitale kopier
Arkivet tilbyder at lave en skanning af aviser, fotos og arkivalier, afhængig af materialets
tilstand. Det er arkivet, som afgør, om materialet kan tåle at blive skannet. Arkivalier bliver
skannet i pdf eller jpg format med mindre andet aftales. Materiale omfattet af klausuler eller
ophavsret skannes ikke, med mindre der er givet tilladelse til dette fra giver eller
ophavsretsindehaver.
Digital kopi fra aviser:
Pris 100 kr. pr. skanning
Digital kopi af et foto:
Pris 100 kr. pr. foto
Digital kopi af arkivalier:
Pris 100 kr. pr. side
Ved skanninger i tiff format til brug for offentliggørelse i bøger, billedhæfter,
undervisningsmateriale, jubilæumsskrifter, hjemmesider og til udstillingsformål, som
NæstvedArkiverne ikke selv er aktiv deltager i, beregnes et tillæg pr. skanning:
Pris 500 kr. pr. skanning
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Ekspeditionstid
Der må påregnes en ekspeditionstid på op til 15 arbejdsdage regnet fra den dato, hvor arkivet
har modtaget forespørgslen.
Film
NæstvedArkiverne fremstiller ikke digitale kopier af arkivets film eller lydbånd. Digitaliserede
film kan ses på arkivets filmkanal. Film omfattet af ophavsret kan kun ses på arkivet. Analoge
film kan ikke vises af bevaringsmæssige årsager.
Foredrag og byrundture
Foredrag/undervisning/byrundture for børne- og ungeforeninger samt klasser fra folkeskole og
gymnasium/HF er gratis i arkivets åbningstid. I alle andre tilfælde gælder følgende:
Pris 575 kr. pr. påbegyndt time.
Der beregnes minimum for 1 times foredrag/rundtur + 1 times forberedelse. Der påregnes
kørsel efter statens takster.
Fotokopier
Det er muligt at få lavet en fotokopi ved arkivet. Det er dog ikke tilladt at kopiere aviser og
billeder. Arkivalier kan kopieres afhængig af materialets tilstand. Det er arkivet, der afgør, om
et arkivalie kan tåle at blive kopieret. Du er velkommen til at bruge dit eget kamera eller
mobiltelefon til at affotografere materialet, såfremt der ikke er klausuler, ophavsret eller andre
begrænsninger tilknyttet arkivmaterialet.
Det er gratis at modtage op til 20 kopier. Hvis det drejer sig om mere end 20 kopier, udføres
kopieringen som bestilt arbejde, og der beregnes timeløn for den medgåede arbejdstid.
Pris 3 kr. pr. kopi
Pris 575 kr. pr. påbegyndt time
Kreditering
NæstvedArkiverne skal altid krediteres ved anvendelse af arkivets materiale. Ved anvendelse
af foto og film, skal fotografens navn altid oplyses, såfremt det kendes.
Arkivalier fra NæstvedArkiverne må kun udgives på digitale medier, hvis det ikke er i strid med
lov om ophavsret. Det skal desuden ske må en måde, som ikke er krænkende for værkets
litterære og kunstneriske anseelse eller for den, der har skabt arkivaliet.
Kopi af eksamensbevis
NæstvedArkiverne opbevarer afgangsbeviser fra de kommunale skoler i Næstved Kommune.
Arkivet sender en digital kopi af afgangsbeviset til borgerens e-boks.
Opkrævningen sker inden fremsendelse af afgangsbeviset via mobilpay eller ved indbetaling på
arkivets konto.
Pris 300 kr.
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Ophavsret
NæstvedArkivernes materiale kan være beskyttet af Lov om ophavsret. Benyttelse i strid
hermed kan medføre straf- og erstatningsansvar. Arkivet kopierer og skanner ikke materiale,
der er omfattet af ophavsret, med mindre arkivet/bestilleren har en aftale med fotografen
herom.
Postforsendelser
Alle postforsendelser tillægges et ekspeditionsgebyr foruden de faktiske udgifter til portoen.
Pris 30 kr. + porto
Rundvisning
Det er muligt at bestille en rundvisning på arkivet og se vores magasiner og arkiver.
Rundvisning for kommunens skoler, børnehaver, centre, eksterne virksomheder samt børneog ungeforeninger er gratis i arkivets åbningstid. Udenfor arkivets åbningstid opkræves samme
takst som for private foreninger.
Rundvisning for private foreninger:
Pris 575 kr. pr. time
Slægtsforskning
NæstvedArkiverne udfører ikke slægtsforskning for arkivets brugere. Rådgivning og vejledning
er gratis, og der kan uden beregning anvendes 30 minutters tjenestetid til undersøgelser i
form af lokalisering af materiale. Derudover afregnes efter timeløn pr. påbegyndt time.
Priserne afhænger alene af arbejdstiden, og ikke hvorvidt arkivet finder de ønskede
oplysninger. Det aftales på forhånd, om en undersøgelse skal sætte i gang, og hvor stort et
tidsforbrug der kan anvendes på formålet.
Pris 575 kr. pr. time
Udlandsordrer
Forespørgsler og bogsalg til udlandet udføres kun mod betaling forud.

Prislisten er vedtaget af Byrådet den 10. november 2015 og træder i kraft 1. januar 2016
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