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Information till kund: 
Villkor vid digitisering av nitratfilm hos AMF 

 

 

Allmänna villkor  

• Nitratfilm lämnas endast efter överenskommelse – AMF måste kunna säkra att digitalisering kan 
ske samma dag 

• AMF kan endast ta emot den mängd nitratfilm som kan skannas under en arbetsdag, dock som 
mest 5 nitratfilmer åt gången 

• Kunden ansvarar för att materialet förpackats i stängda plåtaskar 
• Kunden ansvarar för leverans till och från AMF, om inget annat överenskommits 
• Materialet får ej förvaras i AMF:s lokaler nattetid – utleverans måste kunna ske samma dag 

 

Vid särskild överenskommelse: transport, arkivförvaring, destruering 

• AMF kan vara behjälpliga med transport till och från AMF:s lokaler, om detta har avtalats i förväg. 
Ekonomisk ersättning för detta faktureras kunden, och redovisas i separat offert. 

• Materialet kan flyttas till AMF:s arkivutrymme i Rotebro för säkerhetsförvaring efter 
upptecknande av löpande avtal. 

• Om kunden önskar kan AMF vara behjälpliga vid eventuell destruering av det brandfarliga 
materialet. Ekonomisk ersättning för detta faktureras kunden, och redovisas i separat offert. 

 

Separata kostnader vid digitisering av nitratfilm 

• Utöver minutkostnad för skannad film (se Prislista digitisering AMF) tas en hanteringskostnad om 
200 kr per film (exkl. moms) ut vid handhavande av nitratfilm. 

• AMF:s försäkringspremier påverkas under den tid materialet förvaras i AMF:s lokaler. Ekonomisk 
ersättning för detta faktureras kunden. 

• AMF:s digitaliseringsstudio måste tömmas på allt filmmaterial samt viss utrustning innan leverans 
av nitratfilm. Ekonomisk ersättning för detta faktureras kunden. 

 

AMF förbehåller sig rätten att inte skanna material som AMF:s personal bedömer kan utgöra en fara för personalens hälsa, 
lokalen eller kan åsamka skada på AMF:s maskinpark. 

Notera att Kunden själv ansvarar för att dennes material är försäkrat under dess vistelse hos AMF, samt under transport till 
och från AMF:s lokaler. AMF ersätter inga skador som kan uppstå på nitratfilm under skannings- och/eller 
hanteringsprocessen.  

Med undantag för ovan nämnda villkor gäller samma regler som vid ”Rutiner vid digitalisering åt kund, externt material” 
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