
NISKA PRODUKSJON 
Kringkasting & Medieproduksjon  SKREVET: 01.01.2018 
  SIST OPPDATERT: 02.01.2022 

 

INFORMASJON OM NISKA PRODUKSJON SINE 
MEDIEPRODUKSJONS TJENESTER MED PRISOVERSLAG OG 

GJELDENE SATSER. 

 

NISKA PRODUKSJON  

Besøksadresse: Tollbugata 16, 9800 Vadsø 

Telefon/e-post Johan 45 19 9930 johan.niska@niskaproduksjon.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NISKA PRODUKSJON 
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  SIST OPPDATERT: 02.01.2022 

 

BAKGRUNNS INFORMASJON 

Niska Produksjon skal levere tjenester, skape engasjement, opplyse og fortelle 
historie. Dette gjøres gjennom Internett og sosiale medier. 

Niska Produksjon er en registrert bedrift som tar på seg oppdrag for private, lag og 
foreninger eller andre bedrifter / organisasjoner som ønsker hjelp med foto, film, 
direkteproduksjoner eller 
videoredigering. 

 

Dette er en bedrift med lang erfaring innen foto, film og medieproduksjon. 

Bedriften eies og drives ene og alene av Johan Isak Niska, en mann som er har lang 
erfaring fra praksis og skolegang blant annet innen medieproduksjon og journalistikk 
og er opptatt av å holde seg faglig oppdatert slik at du får en god opplevelse av Niska 
Produksjon. 

Siden bedriften startet opp i slutten av 2017 har fokuset vært på at Niska Produksjon 
skal levere tjenester, skape engasjement, opplyse og fortelle historie. Dette gjøres 
gjennom Internett og sosiale medier. 

 

REGISTERT I BRØNNØYSUND REGISTRENE 

Niska Produksjon har siden oppstarten vært registrert som et enkeltpersons foretak. 

Juridisk navn: NISKA PRODUKSJON 

Org nr: 926 365 932 

Selskapsform: Enkeltpersonforetak 

Innehaver: Johan Isak Niska 

NACE-bransje: 74.200 Fotografvirksomhet 

Registrert i MVA: Nei 

Offentlig registrert siden: 11.01.2021 

Etablert siden: 01.01.2018 
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TIDLIGERE KUNDER/SAMMARBEIDSPARTNERE 
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VÅRE PRISER 

Her vil du få informasjon om priser og satser Niska Produksjon følger når pristilbud 
blir gitt. Vær obs på at det kan komme endringer. 

 

Foto oppdrag på lokasjon 1-2 timer: 1.900 kr 

Foto oppdrag på lokasjon 2-3 timer: 3.500 kr 

Foto oppdrag på lokasjon fra kl 08:00 – 17:00: 5.500 kr 

Foto oppdrag på lokasjon fra kl 17:00 – 23:00: Standard timespris. 

Standard timespris: 845 kr (her regner vi fra hver påbegynte time) 

 

Film oppdrag på lokasjon 1-2 timer: 1.900 kr 

Film oppdrag på lokasjon 2-3 timer: 3.500 kr 

Film oppdrag på lokasjon fra kl 08:00 – 17:00: 5.500 kr 

Film oppdrag på lokasjon fra kl 17:00 – 23:00: Standard timespris. 

Standard timespris: 845 kr (her regner vi fra hver påbegynte time) 

 

Direktesending med 1.kamera med enkelt lydoppsett: 1.500 kr 

Timepris: 820 kr (her regner vi fra hver påbegynte time) 

 

Redigering av bilder: 1.500 kr 

Redigering av film: 4.500 kr 

Timepris: 820 kr (her regner vi fra hver påbegynte time) 

 

Bakgrunn for satsene 

Niska Produksjon tar utgangspunkt i Norsk Journalistlag sine freelance satser for å 
sette markedsdyktige priser. Vi ser på prisen og satsene som er satt og gjør noen 
mindre justeringer utfra hva vi kan tilby og ikke.  

Husk at prisene vil justeres fortløpende i henhold til lønnsutviklingen i bransjen. 
Reiseutgifter, eventuell overtid og andre tillegg er ikke inkludert i de veiledende 
satsene. Og husk – reisetid er arbeidstid. Derfor er det lurt å laste ned nye versjoner 
av dokumentet når nye versjoner er lansert. 
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