KONSESJONSVILKÅR
FOR OMSETNING AV FILM OG VIDEOGRAM
1.

VIRKEOMRÅDE
Konsesjonsvilkårene gjelder alle som i medhold av Lov om film og videogram
av 15. mai 1987, nr. 21, med endringer av 07.05.1998, har konsesjon for
omsetning av film og videogram i Kristiansund kommune.

2.

KONSESJONSVILKÅR
A) Konsesjon
Lov om film og videogram av 15. mai 1987, nr. 21 med endringer av 7. mai
1998, og forskriftene til denne, fastsatt 20.12.1999, gjelder.
B) Aldersgrense
Den som omsetter konsesjonspliktig video må være fylt 18 år.
Fullmakt fra foreldre/foresatte gir ikke anledning til å fravike kravet om
aldersgrense.
Lov om film og videogram av 15. mai 1987, nr. 21 med endringer av 7.
mai 1998, og forskriftene til denne, fastsatt 20.12.1999, gjelder.
C) Saksbehandling
Med hjemmel i § 2 i Lov om film og videogram, er
konsesjonsmyndigheten tillagt Administrasjon for kultur. Avgjørelser kan
ankes til konsesjonsmyndighet. Driftsutvalget er ankenemnd.
D) Kontroll
Administrasjonen for kultur kan nedsette eget utvalg/kontrollører til å
kontrollere og avgi innstilling i spørsmål vedr. konsesjonsinnehaverens
virksomhet.
D) Gyldighetstid
Konsesjon gis for inntil 4 år. Samtlige konsesjoner i kommunen utløper på
samme tid, og konsesjonsinnehaverne varsles av kommunen 4 måneder før
utløp om at ny konsesjonssøknad må sendes inn. Virksomheter som ønsker
å etablere seg i en konsesjonsperiode, gis konsesjon frem til den generelle
konsesjonsperiodens utløp.
E) Oppsigelse
Administrasjonen for kultur kan trekke en konsesjon tilbake hvis
konsesjonsinnehaver setter seg ut over de regler som følger av lov,
forskrifter eller konsesjonsvilkår.
F) Ikrafttredelse
Disse konsesjonsvilkår trådte i kraft 01.05.2004 og gjelder fremdeles.
Ny virksomhet kan først igangsettes når konsesjon er gitt.

SØKNAD OM KONSESJON FOR OMSETNING AV FILM OG VIDEOGRAM

Firma
Navn …………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………...
Telefon …………………………………………………………………

Eier
Navn ……………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………….
Telefon privat …………………… Telefon arbeid ……………………..

Daglig leder – konsesjonsinnehaver
Navn ……………………………………….

Fødselsdato ……………

Adresse …………………………………………………………………...
Telefon privat ………………….

Telefon arbeid ……………………...

Opplysninger om virksomheten
Søknaden gjelder:

salg
…………………………………………..
utleie …………………………………………...

Forventet antall titler totalt (oppgis kun ved utleie) …………………………...
”
”
”
barn
……………………..
”
”
”
norsk
…………………….
”
”
”
importert kvalitetsfilm …………………...
Eventuelle ytterligere opplysninger kan gis på eget ark.
Undertegnede er kjent med innholdet i Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21,
med endringer av 07.05.1998, og forskriftene til denne, fastsatt av Kulturdepartementet
20.12.1999; samt de lokale konsesjonsbetingelsene i Kristiansund kommune.
Ansvarlig eier eller konsesjonsinnehaver i virksomheten er ikke straffet for overtredelse av
straffelovens § 211 eller § 382 eller Lov om Film og videogram av 15. mai 1987, nr. 21, med
endringer av 07.05.1998.
Sted og dato

………………………………………….

…………………………………..

…………………………………

