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LÅNERETT 

Alle som bor i Norge har lånerett. Utlånet er gratis. 

 

LÅNEKORT 

Det er gratis å få lånekort. Biblioteket har tatt i bruk Felles 
lånekort som kan benyttes i de fleste av landets bibliotek.  

Dersom du ønsker å bruke lånekortet kun ved Vefsn bibliotek, gir 
du beskjed om dette når kortet opprettes. 

Biblioteket kan kreve legitimasjon. 

Barn under 10 år må ha bekreftelse fra foresatte for å få lånekort. 
Barn under 15 år får kort som gjelder kun ved Vefsn bibliotek, 
hvis ikke annet er spesielt avtalt med foresatte. 

Tap av lånekort eller navne-/adresseendring meldes til biblioteket. 
Lånekortet skal alltid tas med. 

 

LÅNETID 

Vanlig lånetid er: 

Bøker: 4 uker, språkkurs: 8 uker, dvd: 1 uke 

For enkelte materialtyper gjelder andre lånetider. 

Institusjoner har en lånetid på bøker på 8 uker. 

Det er mulighet for å få lånet fornyet, dersom ikke andre venter på 
materialet. Låneren kan også fornye selv i ”Mappa mi”, se 
nedenfor. 

Låneren kan velge å bli varslet via sms tre dager før lånet forfaller 
(gratis).  

Hvis lånetiden overskrides må det betales et gebyr på kr 55.00 for 
voksne og kr 40.00 for barn/ungdom (under 15 år) når varsel 
sendes ut. Får biblioteket ingen reaksjon etter 2. varsel, anses 
materialet som tapt, og må erstattes etter bibliotekets faste 



satser. 

 

TYPE MEDIUM PRIS 

Barnebøker, billedbøker 300 

Skjønnlitteratur voksne 400 

Faglitteratur voksne 600 

Tegneserieromaner 300 

Tegneseriehefter/ tidsskrifter 150 

 

Lydbøker voksne 350 

Lydbøker barn/ungdom 250 

Musikk-CDer 200 

DVD 200 

Mikrofilm 400 

Språkkurs 800 

TVspill/dataspill 400 

Brettspill 200 

For spesielt dyre eller verdifulle medier kan det settes egen takst.  

Låneretten inndras til låner har gjort opp for seg. 

 

Bibliotekets katalog er lagt ut på nettet. (se Vefsn kommunes 
heimeside: www.vefsn.kommune.no, velg Bibliotek under 
avsnittet Kultur og fritid). Låneren kan her selv gå inn i "Mappa 
mi" og forlenge lån. Her går det også an å reservere bøker, 
komme med forslag til nye innkjøp m.m. 

 

http://www.vefsn.kommune.no/
http://www./
http://www./


VENTELISTE 

Låneren kan settes på venteliste for utlånt materiale. Ved hjelp av 
"Mappa mi", se ovenfor, kan låneren også bestille materiale 
heimefra. 

Låneren varsles når materialet kommer inn, enten gjennom vanlig 
post, e-post eller sms. 

 

LÅN FRA ANDRE BIBLIOTEK 

Bøker Vefsn bibliotek ikke har selv, kan som regel lånes inn fra 
andre bibliotek.  

Ved innlånt materiale gjelder eierbibliotekets regler. 

 

ANSVAR 

Låneren er personlig ansvarlig for alt som lånes på lånekortet. 

Låner kan avkreves erstatning for tapt/ødelagt materiale.  

Biblioteket fastsetter størrelsen på erstatningskravet. 

 

TAP AV LÅNERETT 

Ved gjentatte brudd på utlånsreglementet kan låneretten trekkes 
tilbake. 

Dersom låneren gjentatte ganger ikke har levert tilbake lånt 
materiale eller har utestående erstatningskrav, kan låneretten 
trekkes tilbake for en periode. 

 

 

 



Åpningstider 
 

16. juni - 31. august 

Mandag 10 - 16 

Tirsdag 10 - 16 

Onsdag 10 - 16 

 Torsdag 10 - 19 

Fredag 10 - 16 

Lørdag 11 - 15 

 

1. sept. – 15. juni 

Mandag 10 - 19 

Tirsdag 10 - 19 

Onsdag 10 - 16 

 Torsdag 10 - 19 

Fredag 10 - 16 

Lørdag 11 - 15 

 

 

Lesesalen og skranken er åpen fra 8.00 hver dag  

(lørdag fra kl. 11.00).  

 

 

 


