
 

 

Priser for ydelser i Historisk Arkiv Dragør kommune 
Til nedenstående takster tillægges 25% moms 
(undtagen kopier af fotos samt betaling for foredrag m.m. som er momsfritaget) 
 
Foredrag, rundvisning m.m.  
 
Prisen gælder arrangementer hvortil der ikke er offentlig 
adgang.  
 
Arrangementer for Dragør Kommunes skoler og institutioner 
indenfor normal arbejdstid er gratis, hvis de finder sted som led 
i undervisning o.lign.  
 
Arkivet kan efter særlig aftale lave rundvisninger på 
Kongelundsfort uden vederlag.  

800 kr pr. time 
 
Tillæg for arrangementer 
lørdag/søndag: 50% 
 

Rekvirerede ydelser og særlige undersøgelser i arkivets 
samlinger  
 
Arkivet yder almindeligvis vederlagsfri vejledning, herunder 
opslag, fremtagning af arkivalier m.m. Hovedreglen er, at 
undersøgelser under 30 minutter er en del af arkivets 
almindelige service, og derfor gratis. Hvis der ønskes bistand 
fra arkivets personale til særlige undersøgelser eller 
tidskrævende fremfinding af materiale i arkivet, betales der 
efter timeforbrug. Ved større opgaver kan der aftales en fast 
pris.  

380 kr pr. time 
 
Der opkræves betaling for mindst 
30 minutters arbejde.  

Levering af fotos m.m. fra arkivets samlinger til 
kommercielle formål 
 
Arkivet stiller kopier af fotos m.m. til rådighed til privat brug. 
Ønskes arkivets billeder brugt til kommercielle formål betales 
en afgift for benyttelsen pr. billede. Prisen dækker levering 
samt retten til at anvende billedet til det ønskede formål. 
Billedet må ikke anvendes til andre formål, end der er betalt for.  

540 kr pr. stk. 

Digitale kopier af fotos fra arkivets samlinger til privat brug 
 
Arkivet leverer kopier af sine billeder m.m. til privat brug. Anden 
brug forudsætter aftale med arkivet på forhånd.  
 
Arkivets billeder må ikke videredistribueres uden forudgående 
aftale. Det er dog tilladt at linke til eller dele billeder på arkivets 
offentlige hjemmeside eller på www.arkiv.dk 
 
Ved større opgaver kan der for fremfinding og digitalisering af 
billeder, opkræves taksten for rekvirerede ydelser efter 
timeforbrug.  
 
Arkivets billeder må kun digitaliseres på arkivets eget udstyr. 

Digital kopi af fotos: 10.00 kr. 
Billeder til privat brug købes via 
www.arkiv.dk 
 
Kopi af fotos der ikke i forvejen 
er digitale: 50,00 kr. 

Digitale kopier af arkivalier m.m. Kopier af arkivalier der findes på 
www.arkiv.dk er indtil videre 
gratis.  
Digitalisering af materiale, der 
ikke findes digitalt, kan leveres 
efter regning. 

Fotokopier/print 
 
 

1-10 kopier: Gratis 
 
10 kopier og derover: 2,00 kr/stk. 

 
Priserne er gældende fra 1.1.2019. 

http://www.arkiv.dk/

