PRISBLAD FOR
LOKALARKIVERNE I KØGE KOMMUNE
Taksterne i dette prisblad vedrører ydelser fra lokalarkiverne, som ikke hører under
arkivernes primære drift eller har et omfang, der lægger beslag på en uforholdsmæssig
stor del af arkivernes ressourcer. Der ønskes i øvrigt ikke at ændre på det generelle
princip om gratis adgang til information og grundlæggende vejledning, når det sker i
arkivernes normale åbningstid eller er af et mindre omfang.
Byvandringer
Byvandringer ved en af medarbejdere kan, såfremt opgaven kan indpasses i arkivernes
øvrige aktiviteter, bestilles til følgende priser:
1,5 time – max. 30 personer:

625 kr.

Tillæg mandag-fredag:

Efter 17:

+ 100 kr.

Lørdag efter 13:

+ 100 kr.

Søndag:

+ 200 kr.

Byvandring for børn – 1 time

525 kr.

Forfattervirksomhed
Bestilles arkiverne til at udarbejde artikler eller bøger, kan denne service ydes mod
betaling, såfremt opgaven kan indpasses i arkivernes øvrige aktiviteter.
Prisen er 500 kr. pr. påbegyndt time, og der afregnes for minimum en time.
Procedure:
Bestilleren og det pågældende arkiv aftaler på forhånd skriftligt det nødvendige
tidsforbrug og den samlede pris for opgaven.

Undersøgelser i øvrigt/konsulentbistand
Indebærer en skriftlig eller mundtlig forespørgsel et egentlig undersøgelsesarbejde eller
konsulentbistand, udføres der undersøgelsesarbejde af maksimalt en times varighed uden
beregning. Yderligere undersøgelsesarbejde udføres kun mod betaling.
Prisen er 500 kr. pr. påbegyndt time, og der afregnes for minimum en time.
Procedure:
Ønsker man en undersøgelse udført mod betaling, giver bestilleren på forhånd tilsagn om
det maksimumbeløb, der ønskes anvendt på opgaven.
Viser det førnævnte beløb sig at være utilstrækkeligt, kan undersøgelsen fortsættes mod
indbetaling af et nyt beløb.
Der fremsendes regning på et beløb, som dækker det reelle tidsforbrug.

Fotoarbejde
Kopiering af S/H-positiver (inkl. affotografering):
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Format
13x18
18x24
24x30

Første kopi
kr. 65,00
kr. 90,00
kr. 120,00

Flg. kopier
kr. 30,00
kr. 40,00
kr. 50,00

30x40

kr. 275,00

kr. 100,00

Scanning: Kr. 65,00
CD: Kr. 10,00
Større formater og større, sammenhængende opgaver aftales særskilt
Tillæg for brug af billeder til kommercielt brug
Til kommercielt brug betales et tillæg til ovenstående kopieringspriser på kr. 150,00 pr.
stk.
Scannede fotografier
på almindeligt kopipapir
på fotopapir
Fotokopier
A4 format
A3 format

kr. 15,00
kr. 20,00

kr. 2,00
kr. 3,00

Ved større kopieringsopgaver betales et tillæg på 50,00 kr. pr. påbegyndte halve time.
Dog er opgaver på under en halv times varighed gratis bortset fra kopieringsprisen.
Gotisk skriftlæsning
Det er ikke arkivernes primære drift at læse gotisk skrift for arkivernes brugere, hvad
enten ønsket fremsættes på læsesalen eller fremsendes skriftligt. Der kan uden beregning
hjælpes med læsning af enkelte bogstaver og mindre tekstdele, men yderligere hjælp
ydes kun mod betaling og forudsætter, at opgaven kan indpasses i arkivernes øvrige
aktiviteter. Det samme gælder udfærdigelse af transskription.
Prisen er 225 kr. pr. påbegyndt time, og der afregnes minimum for en time.
Procedure:
Ønsker man en tekst skrevet med gotisk håndskrift transskriberet mod betaling, giver
bestilleren på forhånd tilsagn om det maksimumbeløb, der ønskes anvendt på opgaven.
Der fremsendes regning på et beløb, der dækker det reelle tidsforbrug.
Slægtsforskning
Det er ikke arkivernes primære drift at udføre slægtsforskning for arkivernes brugere,
hvad enten spørgsmålene stilles på læsesalen eller fremsendes skriftligt. Der kan uden
beregning anvendes en halv times tjenestetid til forundersøgelser, men yderligere
slægtsforskning udføres kun mod betaling.
Prisen er 225 kr. pr. påbegyndt time, og der afregnes for minimum en time.
Procedure:
Ønsker man slægtsforskning udført mod betaling, giver bestilleren på forhånd tilsagn om
det maksimumbeløb, der ønskes anvendt på opgaven. Arkiverne kan normalt ikke påtage
sig at udarbejde egentlige slægtstavler eller lignende større opgaver.
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Udstillinger
Ønsker man en udstilling udarbejdet, aftales rammerne og budget lægges. Udgifter til løn
og materialer betales af bestilleren.

Undervisning
Ønsker en skole eller anden undervisningsinstitution, at arkiverne skal indgå i/medvirke til
et konkret undervisningsforløb i mere end to timer, kan arkiverne bede om et honorar
herfor på 225 kr. pr. påbegyndt time. Almindelig vejledning af skoleelever/studerende er
gratis.

Foredrag
Foredrag ved en af arkivernes medarbejdere aftales særskilt i hvert enkelt tilfælde.
Inden for normal arbejdstid betales som udgangspunkt 1.000 kr. til det pågældende arkiv
for et foredrag på 1 time med efterfølgende spørgsmål.
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