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KONSESJONSBESTEMMELSER FOR SALG OG UTLEIE AV FILM OG
VIDEOGRAM I VERDAL KOMMUNE

Gitt i medhold av Lov om film og videogram av 15. mai 1987, med endringer av 7. mai 1998.
Vedtatt av kommunestyret 27.01.03. Sammen med egne bestemmelser for visning av film og
videogram i næring (kinokonsesjon), erstattes med dette konsesjonsbestemmelser vedtatt av
hovedutvalg for kultur 24. mai 1988.
1.

Virkeområde
Konsesjonsvilkårene gjelder alle i Verdal kommune som i medhold av Lov om film og
videogram har konsesjon for salg og utleie av film og videogram i næring.

2.

Spesielle konsesjonsvilkår
Den som driver salg og utleie av film og videogram plikter å tilby et rimelig utvalg av
det som finnes på markedet av norsk film, barnefilm og importert kvalitetsfilm.
Dersom betingelsene ikke er oppfylt, kan konsesjonsmyndigheten pålegge
konsesjonsinnehaver å supplere sitt tilbud.

3.

Saksbehandling
I medhold til § 2 i Lov om film og videogram og Verdal kommunes
delegasjonsreglement er det delegert til Rådmannen å treffe vedtak i saker som gjelder
konsesjon for salg og utleie av film og videogram.
Komite drift får årlig framlagt oversikt over hvem som til enhver tid er
konsesjonsinnehavere for salg og utleie av film og videogram.

4.

Klage
Komite drift er 1. klageinstans, mens formannskapet er 2. og siste klageinstans.

5.

Kontroll - Sanksjoner
Komite drift kan nedsette eget utvalg/kontrollører til å kontrollere og avgi innstilling i
spørsmål vedrørende konsesjonsinnehaverens virksomhet.
Konsesjon kan nektes eller trekkes tilbake dersom konsesjonsinnehaveren bryter
reglene i Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21 eller forskrift til denne
loven fastsatt av Kulturdepartementet 20. desember 1999.

6.

Gyldighetstid
Konsesjon gis for inntil 5 år. Samtlige konsesjoner i kommunen utløper på samme
tid, og konsesjonsinnehaverne varsles av kommunen minimum 4 måneder før utløp
om at ny konsesjonssøknad må sendes inn. Virksomheter som ønsker å etablere seg i
en konsesjonsperiode, gis konsesjon fram til den generelle konsesjonstiden utløper.

7.

Ikrafttredelse
Disse konsesjonsvilkår trer i kraft 01.01.04. Inneværende konsesjonsperiode utløper
31.12.03.

