RETNINGSLINJER FOR FOTOGRAFERING I
FÆLLESAREALERNE I NORDKRAFT

Kommerciel fotografering i Kedelhallen og på Turbinetorvet er tilladt, men der skal sendes en
bookingforespørgsel via nordkraft.dk.
Se info om priser for leje af arealerne pr. dag på https://nordkraft.dk/prisliste-(1).aspx

Fotografering i fællesarealerne til både hobby- og kommercielt brug er som udgangspunkt muligt, hvis
følgende retningslinjer overholdes:
Fotografering defineres i denne forbindelse som en aktivitet, der varer mere end 30 minutter – og ikke blot
er et fotominde taget af en besøgende. Dvs. en planlagt aktivitet, der involverer ét eller flere af Nordkrafts
fællesarealer, herunder områder som Kedelhallen, Turbinetorvet, gange, trapper, vægge osv.

Ved akut behov for at kunne fotografere i fællesarealerne, kontakt Nordkraft Event eller Nordkraft Drift. Se
kontaktinfo.
I tilfælde af, at retningslinjerne for fotografering og/eller de generelle retningslinjer for fællesarealerne ikke
overholdes, kan det medføre en påtale eller evt. bortvisning.

Hobby definerer vi i denne forbindelse som en aktivitet, der ikke har et kommercielt formål. Dvs. at
billederne ikke skal sælges eller bruges i forbindelse med markedsføring af en service, et produkt eller
lignende.
Kommercielt formål definerer vi i denne forbindelse som en aktivitet, der har relation til salg og
markedsføring af en service, et produkt eller lignende.
Både hobby- og kommerciel fotografering skal overholde de generelle retningslinjer for fællesarealerne, som
findes her: https://nordkraft-dk.sharefile.com/d-s373b9a0ca65410da
Alle former for fotografering skal tage hensyn til beboerne og almindelige besøgende i Nordkraft.
Fællesarealerne er ikke offentlige rum, og derfor er det ikke tilladt at fotografere personer i områderne, der
ikke har givet tilladelse til det.
Alle former for fotografering, der involverer lokaler eller facader, som tilhører beboerne i Nordkraft, skal
aftales med den enkelte beboer.
Hobbyfotografering på fælles gang- og trappearealer er tilladt uden beregning, men det er nødvendigt at lave
en aftale med Nordkraft Event. Se kontakt info her.
Hobbyfotografering i Kedelhallen og på Turbinetorvet er tilladt uden beregning, men der skal sendes en
bookingforespørgsel via nordkraft.dk: https://nordkraft.dk/bookingforespoergsel.aspx
Kommerciel fotografering på fælles gang- og trappearealer er tilladt efter aftale med Nordkraft Event. Se
kontaktinfo. Der betales en afgift til ejerforeningen på 1.000 kr. inkl. moms pr. dag.

Kontakt:
Ledende koordinator i Nordkraft Event
Mads Bang Pedersen
Tlf.: (+45) 99 82 41 30
Mobil: (+45) 31 99 41 30
mads.bang@aalborg.dk
Driftsleder
Per Andersen
Tlf.: (+45) 40 16 30 20
pa@nordkraft.dk

