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Bildbeställning – prislista och leveransvillkor
Samtliga priser anges exklusive moms.
Tekniska museet strävar efter att webbpublicera och tillgängliggöra material med så
generös och fri användning som möjligt. Utgångspunkten är att material är helt fritt att
använda och återanvända utan restriktioner om inget hindrar.
Allt material med utslocknad upphovsrätt märks med Public Domain, material med
upphovsrätt märks med så fri Creative Commons-licens som möjligt och endast i
undantagsfall används © (copyright)-märkning för material med fullt ut hävdad
upphovsrätt.
Tekniska museet webbpublicerar sina bild- och föremålssamlingar på DigitaltMuseum där
bilderna kan laddas ner högupplösta för fri användning i den högsta upplösning vi har. Alla
bilder är dock inte bildbehandlade (t ex retuscherade eller justerade för att på bästa sätt
stämma överens med det analoga originalet). Finns behov av bild med högre upplösning,
retuscharbete, mer omfattande bildsökning/research, fotografiska utskrifter eller
fotograferingsuppdrag – se prislista.
Tekniska museets samlingar tillgängliggörs även via andra kanaler som Europeana, Flickr,
Kringla, K-Samsök och Wikimedia Commons.

Skanning/reprofotografering
Skanning/reprofotografering av bild med bildbehandling och retusch

300 kr/bild

Retuscharbete enligt överenskommelse
Specialretusch debiteras med lägst
Mer omfattande digitalt retuscharbete

60 kr/bild
700 kr/tim

Mer omfattande bildsökning/research
Enligt överenskommelse

500 kr/tim

Fotograferingsuppdrag
Framtagningsavgift av objekt
Fotografering i museet av museets fotograf
Fotografering utanför museets lokaler
Fotografering utanför museets lokaler

500 kr/tim
800 kr/tim
900 kr/tim
5 500 kr/dag

Kostnader för traktamente, resor och eventuella övriga kostnader såsom materialkostnader
Tillkommer enligt särskild offert. Större uppdrag enligt överenskommelse.
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Fotografiska utskrifter
A5
A4
A3

200 kr
250 kr
300 kr

Leverans på CD/DVD
Per CD/DVD

80 kr

Leveransvillkor
Vid beställning ska följande anges: beställarens namn (person, tidning eller motsvarande),
faktureringsadress med organisationsnummer, e-post- och leveransadress.
Bilderna levereras normalt via e-post. Normal leveranstid 6–7 arbetsdagar.
Moms och eventuell frakt tillkommer på samtliga priser.
Vid publicering av bild ska fotografens och museets namn alltid anges vid bilden eller i
bildförteckningen enligt följande: ”Foto: Fotografens namn, Tekniska museet”. Vid
publicering på Internet ska namnen alltid sättas intill bilden. Vid publicering av
arkivhandling bör arkivreferens uppges som källa.
Vänligen skicka referensexemplar av publikationer där Tekniska museets bildmaterial
används. Vi väl gärna också ha information om webbplatser där bilderna finns med.
Enligt den ideella rätten i upphovsrättslagen ska fotografens namn alltid anges och bilden
får inte användas eller ändras på ett sätt som kan verka kränkande.
Enligt lag om namn och bild i reklam (1978:800) måste en person som är igenkännlig på bild
själv ge sitt samtycke till att bilden publiceras i reklamsammanhang. Ansvaret för detta vilar
helt på den som publicerar bilden.
Tekniska museet kan inte garantera historiska bilders upphovsrätt. Museet förbehåller sig
rätten att lägga detta ansvar på bildanvändaren/beställaren.
I övrigt hänvisas till Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
(1960:729; 2005:359; 2005:360, 2011:94). Vi följer den lagstiftning som finns gällande
Dataskyddsförordningen (GDPR) samt Dataskyddslagen och övrig kompletterande
lagstiftning.
Denna prislista gäller tills vidare. Priserna kan förändras utan särskilt meddelande.
Tekniska museet
Bildförmedling/Bildarkiv
Box 27842, 11593 Stockholm, Tel: 08-450 56 00 bildarkiv@tekniskamuseet.se
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