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PRISER FOR FOTO- OG FILMOPPTAK VED BYMUSEET I BERGEN SINE ARENAER/MUSEER  

Ved filming/fotografering i interiør, og ved store produksjoner i eksteriør, kommer vakthold i tillegg 

Ved store produksjoner (vurderes av Bymuseet i Bergen) kan det bli behov for to eller flere vakter 

Fotografering og filmopptak er inkludert mva om ikke annet er oppgitt. 

 

VAKTHOLD HVERDAG OG HELG  

Fra kl. 07:00-20:00 regnes kr 2 100,- for inntil 3 timer og kr. 700,- pr time utover dette 

Ved arbeid utover 9 timer før kl. 20:00 regnes en timespris på kr 1 050,- 

Fra kl. 20:00-07:00 regnes kr 800,- pr time 

Ved arbeid utover 9 timer etter kl. 20:00 regnes en timepris på kr 1 600,- 

Arbeid med tilrettelegging i forkant og etterkant av opptak, samt eventuell rengjøring vil bli  

fakturert med kr. 700,- per time 

 

Det regnes 100% tillegg ved helligdager 

Prisene oppdateres årlig 

 

Strømforbruk er inkludert ved mindre opptak. Ved større produksjoner vil strømforbruk bli beregnet  

i hvert enkelt tilfelle. Minimumsgebyret er på kr. 300,-  25% MVA kommer i tillegg 

 

I enkelte tilfeller kan det være mulig å tilby leie av garderobe og/eller oppholdsrom. Egne priser 

avhengig av bruk og lokale. Pris for leie av locations til film/foto/opphold 

 

Filming/fotografering skal være avtalt i god tid på forhånd 
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FILMING 

Filming til drama-/dokumentarproduksjoner: 

Eksteriør, pr. location, 1. dag: kr. 2 500,- Påfølgende dager: 1 500,- pr. dag 

Interiør, pr. location, 1. dag: kr. 4 500,- Påfølgende dager: 3 000,- pr. dag 

Eksteriør & interiør, pr. location, 1. dag: kr. 5 500,- Påfølgende dager: 4 500,- pr. dag 

 

Filming til kommersielle produksjoner: 

Eksteriør, pr. location, pr. dag: kr. 8 000,- 

Interiør, pr. location, pr. dag: kr. 15 000,- 

Eksteriør & interiør, pr. location, pr. dag: kr. 20 000,- 

 

FOTOGRAFERING 

Fotografering, ukepresse/tidsskrifter: 

Eksteriør, pr. location: kr. 2 000 

Interiør, pr. location: kr. 3 000 

 

Fotografering, bøker: 

Eksteriør, pr. location: kr. 1 000 

Interiør, pr. location: kr. 2 000 

 

Fotografering, kommersielt bruk: 

Eksteriør, pr. location: kr. 2 000 

Interiør, pr. location: kr. 4 000 

 

Fotografering, person/portrett (inkl. brudebilder) 

Eksteriør: gratis ut over ordinære billettpriser 

Interiør, pr. location: kr. 2.000 


