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ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE BIBLIOTEKSTJÄNSTS 
DISTRIBUTION AV VIDEOGRAM TILL BIBLIOTEK OCH 
BIBLIOTEKENS RÄTT TILL UTLÅNING /UTHYRNING AV 
VIDEOGRAMMEN —BIVI 1:95 
 
Dessa allmänna avtalsvillkor gäller om inte annat särskilt avtalats mellan 
Bibliotekstjänst (BTJ) och kommun/länsbibliotek och avser videogram som 
kommunen köper av BTJ och som är avsedda för utlåning/uthyrning på 
kommunala bibliotek. Villkoren har utarbetats efter samråd mellan BTJ, 
Svenska Kommunförbundet och Sveriges Videodistributörers Förening. 
 
 

1.  Utlånings-/uthyrningsrätt 
 
BTJ tillhandahåller genom köp kommunen/länsbiblioteket videogram med 
upphovsrättsligt skyddat programmaterial. Kommunen/länsbiblioteket äger 
rätt att låna/hyra ut videogrammen till låntagare/hyresman för deras privata 
bruk. Med privat bruk avses visning i privata hem för personer i låntagarens 
familj eller närmaste vänkrets och som är närvarande utan att ha erlagt avgift 
för denna visning.  
 
Länsbibliotek har rätt att köpa videogram för utlåning till kommunala biblio-
tek inom länet. Det kommunala biblioteket erhåller därigenom utlå-
nings /uthyrningsrätt enligt dessa villkor. 
 
 

2.  Att iaktta vid utlåning/uthyrning  
 
Vid utlåning/uthyrning skall låntagarens/hyresmannens namn, adress och 
personnummer registreras, samt legitimation kontrolleras, allt i enlighet med 
de av biblioteket tillämpade lånerutinerna.  
 
Utlåning/uthyrning får inte ske till underårig utan förälders tillstånd. 
 
Biblioteket skall upplysa låntagaren/hyresmannen om att rätten till visning 
endast gäller för privat bruk och att rätten inte omfattar visning på t.ex. sko-
lor och förskolor. 
 
Vid utlåning/uthyrning skall villkoren i BIVI 2:95 tillämpas. Det ankom-
mer på biblioteket att underrätta låntagaren/hyresmannen om att dessa 
villkor (utöver övriga av biblioteket tillämpade rutiner) gäller när ett vi-
deogram lämnas ut. 

 
 

3.  Upphovsrätt 
 
BTJ förklarar att BTJ genom avtal med rättsinnehavarna har rätten att 
medge kommunen/länsbiblioteket utlåning/uthyrning av videogrammen. 
Genom avtalet erhåller dock kommunen/länsbiblioteket — utöver utlå-
ningsrätten — inte någon upphovsrätt eller annan immaterialrätt. Utlå-
nings-/uthyrningsrättigheten får inte, förutom vad som gäller för läns-
biblioteken enligt punkt 1, utan BTJs skriftliga godkännande överlåtas till 
annan. 



 
 
4.  Felaktiga kassetter 

 
Distributörerna garanterar att de tillhandahållna videokassetterna inte är 
felaktiga. d.v.s. avviker från normalstandard avseende material, tillverk-
ning eller kopiering. Kassett som är felaktig vid leverans utbytes utan 
kostnad under förutsättning att biblioteket snarast och senast 30 dagar efter 
leverans på egen risk och bekostnad till BTJ återsänder den felaktiga kas-
setten. BTJ skall omgående leverera utbyteskassett. 
 
 

5.  Bibliotekets förpliktelser 
 
Vid utnyttjandet av videogrammen förbinder sig biblioteket att respektera 
vid varje tidpunkt gällande bestämmelser i upphovsrättslagen. 
 
Biblioteket får inte 
 
a)  sälja, vidareöverlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över video-
grammen än genom utlåning /uthyrning för privat bruk. Se dock länsbib-
liotekens rätt enligt punkt 1 andra stycket. 
 
b)  kopiera, duplicera, klippa eller ändra i videogrammen eller ge tillstånd 
till detta samt inte heller avlägsna texter eller övrig märkning. 
 
c)  göra ingrep i videogrammen vare sig för undersökning, reparation eller 
liknande ändamål. 
 
 

6.  Skadad eller försliten kassett. 
 
Kassett som blir skadad eller försliten utbyts av BTJ till en kostnad motsva-
rande videodistributörernas självkostnad (för närvarande 250 kronor) 
jämte SFI-avgift. 

 
 
7.  SFI-avgift 

Videogram (biografvisad film) är belagda med en avgift till Svenska Film-
institutet (SFI). Denna avgift återförs filmbranchen i form av produktions-
stöd. För närvarande är SFI-avgiften 32,50 kronor för vuxenfilm och 18 kro-
nor för barnfilm. 
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