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Bildtaxa

Följande information avser de bilder som finns tillgängliga i Eda kommuns 
bildbank.

Lågupplösta bilder
Bilder kan beställas kostnadsfritt i lågupplöst version med följande 
användarrestriktioner:
-Enbart för icke-kommersiellt bruk.
-Ej för publicering på internet.
Definitionen på en lågupplöst version är bilder upp till ca 72 dpi, 900x675 
pxl, 32x24 cm. 

Lågupplöst bild som används för kommersiellt bruk debiteras enligt 
fastställd taxa för högupplösta bilder.

Högupplösta bilder
Samtliga priser avser användning av bilder i maximalt A4-format.

-Tryckt media (annonser, broschyrer, kataloger etc.) 600 kr
-Presentationer (powerpoint, tv/film/dvd, affischer, skyltar etc.) 350 kr
-Böcker och läromedel 300 kr
-Redaktionellt material 250 kr
-Internet 250 kr
-Internet (icke-kommersiellt) 125 kr

Bildtaxorna uppges exklusive moms. Betalning sker mot faktura, 30 dagar 
netto. 
Efter förfallodatum debiteras ränta enligt räntelagen.
Beställda bilder levereras i JPEG-format till önskad e-post adress.
Vid behov av större bildstorlekar, utnyttjande av bild i annat media eller om 
du önskar annan information, kontakta oss på 0571-281 00 eller 
kommun@eda.se.

Allmänna villkor
Vid beställning av bilder från Eda kommuns bildbank godkänner beställaren
samtidigt de allmänna villkor som anges nedan, vilka är tillämpliga för alla 
former av utnyttjande av de beställda bilderna.
-Vid beställning ska beställaren uppge på vilket sätt bilderna ska användas. 
Kompletterande information kan eventuellt begäras in av Eda kommun.
-Vid leverans ger Eda kommun beställaren de användarrättigheter som följer
i enlighet med uppgivet användningsområde och de allmänna villkor som 
här anges.
-Användningsrätten är personlig, ej överlåtbar eller upplåtbar, icke-exklusiv 
och gäller vid ett tillfälle. Bilderna får inte spridas, hyras ut eller 
mångfaldigas.
-Bilderna får inte lagras, förändras eller manipuleras. Efter användning ska 
de digitala bildfilerna raderas.
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-Vid publicering ska bildbankens och, i förekommande fall, fotografens 
namn alltid publiceras vid bilden eller anges i bildförteckningen enligt 
följande: Foto: Fotografens namn, Eda kommuns bildbank, www.eda.se. Vid
publicering på Internet ska detta alltid placeras i anslutning till bilden.
-Ett referensexemplar av den publikation eller digitalt media där bilderna 
utnyttjats, ska skickas till: Eda kommun, Box 66, 673 22 Charlottenberg 
eller kommun@eda.se.
-Om en bild används i strid med de allmänna villkoren eller om det saknas 
en överenskommelse med Eda kommun, förbehåller sig Eda kommun rätten 
att ta ut en avgift för aktuellt användande som motsvarande 300% av 
gällande taxa.
-Kommunanställda kan använda bilder fritt i tjänsten, om ej annat anges. 
Det är tillåtet att använda dem i allt kommunalt material som produceras av 
anställda i Eda kommun eller på uppdrag av oss.

Bildtaxa


