
Användaravtal för Kau-kort 
 

Jag har tagit del av informationen och villkoren för Kau-kortet och godkänner dessa samt medger att 
mina personuppgifter registreras i universitetets system. Jag är införstådd med att oaktsamhet med 
Kau-kortet eller underlåtenhet att följa villkoren kan leda till att kortet spärras. Jag förbinder mig till 
följande: 

• att inte förvara Kau-kortet tillsammans med PIN-kod. 
• att inte släppa in någon annan i universitetets lokaler 
• att inte lämna ut mitt Kau-kort eller PIN-kod till annan person 
• att inte förtära alkohol i universitetets lokaler (gäller ej där alkoholtillstånd finns) 
• att inte missbruka eller sabotera datorer/system eller Kau-kort. 
• att inte övernatta i universitetets lokaler 
• att på begäran visa legitimation och Kau-kort för väktare och säkerhetspersonal vid Kau 
• att rapportera fel och brister i säkerhetssystem till säkerhetsansvariga 
• att vid förlust omgående spärra mitt Kau-kort, eller rapportera att jag förlorat det. 

För student eller anställd vid Karlstads universitet gäller giltigt Kau-kort också som lånekort. När du 
lånar en bok på Karlstads universitetsbibliotek förbinder du dig automatiskt att följa bibliotekets 
låneregler. Lånereglerna finns på bibliotekets webbplats under ”Låna”. 

 

Påföljder och åtgärder 

Vid misstanke om brott mot ovanstående villkor eller annan brottslig gärning, spärras kortet i 
avvaktan på utredning. Brott kan dessutom leda till polisanmälan och/eller ersättningsansvar. Skulle 
utredningen visa att brott inte förelegat aktiveras kortet igen. 

 

Övrig information 

Varje passage du gör med ditt Kau-kort registreras i universitetets säkerhetssystem. Se till att 
dörrarna stängs ordentligt när du passerat. 

Kau-kortet ger dig tillträde till huvudentrén och till vissa lokaler knutna till den kurs du är registrerad 
på/avdelning du är anställd vid. 

Regler för användning av datorerna i datasalarna ansvarar respektive fakultet för. 

Om du förlorat eller haft sönder ditt kort och vill ha ett nytt beställer du det via servicestationerna 
vid Välkomstcenter. För studenter kostar det nya ersättningskortet 100 kr. 


