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 KONSESJONSVILKÅR  
 

FOR VISNING OG OMSETNING AV FILM OG VIDEOGRAM 
 
 
 
1. HJEMMEL 
De lokale konsesjonsvilkårene er gitt med hjemmel i Lov om film og videogram av 
15. mai 1987 med endringer av 7. mai 1998 og forskrifter i medhold av loven, fastsatt 
av kulturdepartementet 20. desember 1999. 
 
 
2. GYLDIGHET 
Vilkårene gjelder for alle som skal omsette eller vise film og videogram i næring i 
eller fra Nordre Land kommune. Unntatt herfra er salg og utleie til videreomsetning. 
 
 
3. KONSESJONSMYNDIGHET 
Som vedtaksmyndig i særlovsaker i tilknytning til utvalgets saksområde delegerer 
Hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur konsesjonsmyndigheten til rådmannen. 
Avslag på konsesjonssøknad kan påklages i.h.t. forvaltningslovens §§ 28 - 36. 
 
 
4. INNDRAGNING 
Rådmannen kan inndra en konsesjon hvis konsesjonæren setter seg ut over de 
regler som følger av lov, forskrifter eller lokale konsesjonsvilkår. Vedtak om 
inndragning kan påklages i.h.t. forvaltningslovens §§ 28 - 36. 
 
 
5. GENERELLE KONSESJONSVILKÅR 
Ingen kan drive omsetning av film og videogram i næring uten kommunal konsesjon. 
Alle konsesjonærer plikter å sette seg inn i og rette seg etter Lov om film og 
videogram med tilhørende forskrifter.  
 
 
6. SPESIELLE KONSESJONSVILKÅR 
• Konsesjonærer som driver utleie av videogram plikter å sørge for mangfoldighet i 

sjangerutvalget, herunder et rimelig tilbud av norskspråklig film og film som passer 
for barn og unge. 

• Konsesjon for visning av film eller videogram kan nektes under henvisning til 
etablerte kinoers konkurransesituasjon.  

 
 
 

 



 
 
 
7. KONTROLL 
Hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur delegerer til rådmannen å kontrollere at 
konsesjonspliktig virksomhet drives etter gjeldende lover og regler. Saker av 
prinsipiell betydning legges fram til behandling i hovedutvalget. 
 
 
8. KONSESJONSPERIODENS LENGDE  
Konsesjon gis for inntil 5 år. Samtlige konsesjoner utløper på samme tid. Senest 4 
måneder før utløp skal kommunen varsle konsesjonærene om at ny 
konsesjonssøknad må sendes inn. Virksomheter som ønsker å etablere seg i løpet 
av konsesjonsperioden gis konsesjon frem til den generelle konsesjonsperiodens 
utløp. 
 
 
9. IKRAFTTREDELSE 
Disse konsesjonsvilkår trer i kraft 1. juli 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur 10. april 2000. 


