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1. Kontraktens parter 
 

Herved indgås forpagtningskontrakt for butik og café i ”Skagen Grå Fyr – center 
for træfugle” mellem: 

 
I det følgende betyder ”Part” enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt 
”Parterne”. 

 

 

2. Kontraktperioden 
 
Drift af butik og café ved Skagen Grå Fyr bortforpagtes for en 5-årig periode fra 1. 
april 2017 til den 31. marts 2022 begge dage inklusive. Ved 
kontraktkontraktperiodens udløb ophører kontrakten uden yderligere varsel, 
medmindre der er indgået skriftlig kontrakt om forlængelse af kontrakten. Såfremt 
kontrakten forlænges, ophører kontrakten tilsvarende uden yderligere varsel ved 
udløbet af den forlængede kontraktperiode.  Kontrakten kan, hvis begge parter 
ønsker det, forlænges én gang for maksimalt 5 år. 
 
I kontraktperioden kan forpagter og bortforpagter opsige kontrakten med 
minimum 6 måneders varsel til ophør den 31. marts i følgende kalenderår. 

 

 

3. Inventarliste og bygningssyn ved forpagtningsperiodens 
begyndelse 
 

Inden kontraktperiodens ikrafttræden foretager bortforpagter en 

besigtigelsesforretning med forpagteren, og bortforpagter udarbejder en liste over 

alt bortforpagters inventar, der indgår i forpagtningen. Listen udfærdiges, så det 

fremgår i hvilket rum og bygning, det nævnte inventar befinder sig på tidspunktet 

for gennemgangen. Både løst og nagelfast inventar sættes på listen. Kategorierne 

”Ny/næsten ny”, ”brugt”, ”kassabel /næsten kassabel” anvendes til at kategorisere 

standen for hvert inventarelement. 

 

Listen underskrives af forpagter og bortforpagter og vil efterfølgende fremgå som 

bilag til nærværende kontrakt. Bilaget indeholder tegninger af bygningerne med 

entydig identifikation af hver bygning og rum korresponderende med 

identifikationen i inventarlisten. 

 

 

 

Forpagter:  Bortforpagter: 
 

NAVN Naturstyrelsen Vendsyssel 
Adresse Sct. Laurentiivej 148 

9990 Skagen 
 

 Skovrider Jesper Blom-Hansen 
CVR/CPR nr.    
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4. Forpagtningsafgift, årsrapport og andre bestemmelser 

 

4.1 Forpagtningsafgift  

Forpagtningsafgiften udgør: 

 xx % af forpagters omsætning i butik og café 

 

Afgifterne beregnes efter fradrag af eventuel udgående moms. Omsætning fra 

frimærke- og tobakssalg indgår ikke i beregningen af forpagtningsafgiften, hvis der 

føres særskilt regnskab for disse varegrupper. 

 

 

Forpagtningsafgiften forfalder 4 gange årligt: 

30. juni, 31. september og 31. december betales 20 % aconto af forventet 

årsomsætning* 1. april betales hele forpagtningsafgiften for foregående år 

fradraget aconto indbetalinger. 

* I første kontrakt år aftales forventet omsætning, efterfølgende år lægges sidste 

års omsætning til grund. 

 

4.2 Årsrapport 

Forpagteren skal hvert år udarbejde og opstille en årsrapport i henhold til den 

danske regnskabslovgivning. Årsrapporten skal udarbejdes af en revisor og skal 

indeholde en revisorerklæring fra en statsautoriseret revisor på nettoomsætningen 

jf. ISA 805. Erklæringen skal omfatte nettoomsætningen for hvert af de 

forretningsområder kontrakten omfatter inklusive opgørelse af besøgstal. 

Årsrapporten skal senest være bortforpagter i hænde den 1. marts i det 

efterfølgende år. 

 

Årsrapporten skal indeholde: 

 Ledelsesberetning 

 Hoved- og nøgletalsoversigt for de sidste fem år (de første 5 årsrapporter dog 

kun de år, kontrakten har været gældende) inklusive besøgstal. 

 Pengestrømsopgørelse 

 Balance og resultatopgørelse opstillet i overensstemmelse med kravene i 

regnskabsklasse C 

 Dækningsbidragsredegørelse for hvert hovedforretningsområde 

 Beregning af forpagtningsafgiften 

Såfremt der f.eks. for events aftales et andet beregningsgrundlag for beregning af 

forpagtningsafgiften end nettoomsætningen, kan bortforpagter på hvilket som 

helst tidspunkt kræve revisorerklæring på det aftalte beregningsgrundlag. 

 

4.3 Godkendelse af varesortiment og prisniveau 

Forpagter skal hvert år senest 1. marts aflevere forventning til varesortiment og 

prisniveau, som skal godkendes af Naturstyrelsen. 

 

4.4 Godkendelse af åbningsperioder og daglige åbningstider 

Butikken skal havde samme åbningstider som udstillingen.  
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Caféen skal som minimum i perioden 1. juli til 31. august, samt lørdage, søndage 

og helligdage i maj, juni og september drives i den selvstændige café i 

sidebygningen. I perioden 1.oktober til 30. april samt på hverdage i maj, juni og 

september kan forpagter vælge at begrænse café driften til salg af kaffe og kage 

(samt andre drikkevarer) i forbindelse med butikken i hovedbygningen. 

Senest den 1. marts hvert år skal forpagter fremsende plan for hvornår cafédriften 

sker fra sidebygningen og hvornår den sker fra butikken i hovedbygningen. Planen 

skal også indeholde planlagte daglige åbningstider for caféen hvis de afviger fra 

åbningstider for udstillingen. Ved ændringer i denne plan informeres 

bortforpagter pr. email. Bortforpagter kan afvise ændringerne i planen. 

 

Såfremt forpagteren reducerer åbningsperioden i forhold til planen og de ikke-

afviste ændringer i planen, vil forpagteren blive pålagt en bod på 5000 kr. pr. 

manglende driftsdag. 

 

4.5 Garantistillelse 

Til sikkerhed for eventuel bodserlæggelse, til sikkerhed for det forpagtedes tilstand 

samt til sikkerhed for afgiftens erlæggelse stiller forpagteren ved kontraktens 

underskrivelse en anfordringsgaranti på kr. 100.000 kr.  

 

4.6 Tilladelser 

Forpagteren sørger selv for fornødne tilladelser til virksomhedens drift, herunder 

spiritusbevilling 

 

Forpagtningskontrakten er betinget af, at forpagteren opnår sådanne fornødne 

tilladelser. 

 

4.7 Adgangsret for bortforpagter 

Bortforpagter har til enhver tid adgang til det forpagtede m. h. p. at kontrollere 

bygningernes vedligeholdelsesstand og opretholdelsen af ordentlig og ryddelig 

forhold i de forpagtede bygninger og tilhørende udenoms arealer. 

 

4.8 Forpagterens ansvar 

Forpagterens ansvar efter kontrakten består fuldt ud, uanset om forpagteren i 

kortere eller længere perioder ikke er til stede i Skagen Grå Fyr. 

 

4.9 Arbejdsklausul 

Forpagter skal sikre, at ansatte hos forpagtere og dennes eventuelle 

underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten, er sikret løn 

(herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre 

gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv 

overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest 

repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det 

danske område, jf. Beskæftigelsesministeriets cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 

om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.  

 

Forpagteren skal sikre, at ansatte hos forpagteren og eventuelle underleverandører 
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er orienteret om de gældende arbejdsvilkår.  

 

Forpagteren har bevisbyrden for, at bestemmelserne i arbejdsklausulen er 

overholdt, og Bortforpagter kan til enhver tid kræve at modtage relevant 

dokumentation herfor. Dokumentation skal være Bortforpagter i hænde senest 5 

arbejdsdage efter, at Bortforpagters påkrav er afsendt.  

Såfremt Forpagteren ikke fremsender relevant dokumentation senest 5 

arbejdsdage efter, at Bortforpagters påkrav er afsendt, ifalder Forpagteren en bod 

på 5.000 kr. pr. dag, indtil Forpagteren har imødekommet Naturstyrelsens påkrav 

om dokumentation. 

 

Væsentlige eller gentagne overtrædelser af arbejdsklausulen vil kunne føre til 

ophævelse af Kontrakten i henhold til afsnit 12. 

 

 

5. Virksomhedens drift 

 

5.1 Café 

Forpagteren er berettiget og forpligtet til at benytte det forpagtede til 

cafévirksomhed med spiritusbevilling og til at drive de servicefag, der er en 

naturlig del af cafévirksomheden. Med mindre andet aftales skal driften af caféen 

baseres på kravspecifikationerne i udbudsmaterialet samt beskrivelsen i forpagters 

forretningskoncept. 

 

5.2 Butik 

Forpagteren er berettiget og forpligtet til at drive butik med et varesortiment som 

beskrevet i kravsspecifikationer og forretningskoncept  med et prisniveau svarende 

til niveauet i tilsvarende butikker i forbindelse med udstillinger. Med mindre andet 

aftales skal driften af butikken følge de krav, der er angivet i udbudsmaterialet 

samt beskrivelsen i forpagterens forretningskoncept. 

 

5.3 Andre aktiviteter 

Forpagteren er berettiget til at gennemføre events og andre aktiviteter som led i 

centrets drift, når disse er aftalte med bortforpagter. 

 

Det er i høj grad events som eksempelvis Skagen Fuglefestival der tiltrækker 

opmærksomhed og gæster til udstillingen. 

 

5.4 Markedsføring 

Al markedsføring varetages samlet for Skagen Grå Fyr. Ønsker til markedsføring af 

butik og café skal derfor aftales med centerlederen.  

 

5.5 Reklamering 

Reklamering fra butik og/eller café må kun omfatte varer, der forhandles her. 

Anbringelse af reklamer mod betaling, opsætning af udvendige reklamer og 

anbringelse af automater er ikke tilladt uden bortforpagters skriftlige tilladelse. 
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Der må ikke uden bortforpagters tilladelse opsættes udendørs plakater m.v. 

 

5.6 Ændringer i driften 

Bortforpagter skal forudgående godkende væsentlige ændringer i driftsformen. 

 

 

6.  Fremleje 
 

Fremleje er ikke tilladt. 

 

 
7. Vedligehold af bygninger, installationer, inventar, løsøre 

og udenoms arealer 

7.1 Bygninger og installationer 

Udvendigt vedligehold af bygninger varetages af Realdania Byg A/S. 

Indvendigt vedligehold af bygninger, installationer og udstilling varetages af 

Naturstyrelsen. 

 

Forpagteren er ansvarlig for at medvirke til god vedligeholdelsesstandard og 

afhjælpe fejl og mangler. Som minimum er forpagter forpligtiget til at tilkalde 

servicepersonale/reparatør.  

 

Hvert andet år i november måned (første gang i 2018) afholder bortforpagter 

bygningssyn. 

 

Eventuelle mangler ved bygningernes tilstand eller ved el-, vand- og 

varmeinstallationer er forpagteren uvedkommende, såfremt han sandsynliggør, at 

konstaterede mangler ikke skyldes hans eller hans personales forsømmelighed 

eller hærværk begået af hans gæster. Forpagteren skal straks melde opståede 

skader til bortforpagter. 

 

Forpagteren må ikke uden bortforpagters forudgående skriftlige tilladelse foretage 

ændringer i de forpagtede bygninger inkl. installationer. 

 

7.2 Inventar og løsøre 

Vedligeholdelse og udskiftning af såvel bortforpagters som forpagters eget 

inventar påhviler forpagter. Udskiftning skal ske med identisk inventar med 

mindre andet aftales med bortforpagter, 

 

7.3 Udenoms arealer, daglig rengøring og affaldshåndtering 

Bortforpagter sørger for og afholder udgifter til snerydning, affaldshåndtering, 

klipning af græs og andet vedligehold af udenoms arealer. 

 

Daglig opsamling af papir og andet affald fra nære udenoms arealer påhviler dog 

forpagteren sammen med almindelig daglig oprydning og rengøring. 
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Frederikshavn Kommune står for vedligehold af P-plads og rengøring af offentlige 

toiletter. 

 

Forpagter står for daglig rengøring af alle rum (inkl. fyret), hvor publikum har 

adgang, samt Naturstyrelsens kontor på førte sal. 

Forpagter er ligeledes ansvarlig for rengøring af køkkener, gang og trapper 

i stueetage og 

personaletoilet. Udstillingslokalerne skal altid fremstå rene og indbydende. 

Der skal gøres rent i alle udstillingsrum, også fyret, hver dag (kontor 

undtaget, her er der kun krav om 2 gange ugentligt.) 

Forpagter modtager årligt 150.000 kr. for rengøring. 

 
 

8. Forbrug af el, vand og varme 

8.1 El 

Forpagter afregner årligt pr. 1. oktober elforbruget i det forpagtede. Elprisen 

fastsættes med udgangspunkt i markedsprisen og med tillæg af transportbetaling, 

abonnementsbetaling og de til en hver tid gældende tariffer, afgifter og moms. 

  

8.2 Vand 

Forpagter afregner årligt pr. 1. oktober vandforbruget i det forpagtede. Vandprisen 

fastsættes som prisen hos forsyningen med tillæg af de til enhver tid gældende 

stats- og kommunale afgifter samt moms. 

 

8.3 Varme 

Varme indgår i forpagtningen. 

 

 

9. Skatter og afgifter 
 

Naturstyrelsen betaler samtlige skatter vedrørende faste ejendomme. 

 

 

10. Ændringer i driftsforhold m.v. 
 

Ændringer i forholdene vedr. driften kan løbende komme på tale, herunder 

ændringer vedr. forpagtningsforholdets bygningsmasse og inventar, f.eks. i 

forbindelse med ændringer af udstilling, vedligehold af bygninger o. lign. Sådanne 

betydende ændringer skal forpagteren ikke kunne modsætte sig. Bortforpagter vil 

dog tilstræbe, at forpagteren i praksis kan videreføre sin virksomhed. Forpagter 

kan i sådanne tilfælde kræve kontrakten genforhandlet. 

 

11. Brand, vandskader, hærværk o.l. 
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Ødelægges det lejede helt eller delvist ved brand, vandskade, hærværk eller anden 

hændelse, er bortforpagter frit stillet med hensyn til, om man vil genopføre 

bygningerne eller ej. Såfremt genopførelse besluttes, sker dette så hurtigt, som 

forholdene og bevillingerne tillader det, og forpagteren kan ikke kræve erstatning 

for afsavnet. Såfremt genopførelsen ikke finder sted, kan kontrakten 

genforhandles eller ophæves fra begge sider med et passende kortere varsel, uden 

at der ydes erstatning for forholdets ophør i utide. 

 

Forpagteren gøres udtrykkelig opmærksom på, at bortforpagter ikke kan garantere 

for, at bygninger vil blive repareret eller genopført efter ildsvåde eller anden 

ulykkelig hændelse. Forpagteren henvises derfor til for egen regning at sikre sig 

ved tegning af driftstabsforsikring eller lignende. 

 

Bortforpagter er uden ansvar for skader af enhver art, der måtte opstå på personer 

eller ting, der befinder sig i de af forpagtningen omfattede bygninger. 

 

 

12. Ophævelse/opsigelse af kontrakten 
 

Såfremt forpagteren måtte afgå ved døden i kontraktens løbetid, eller af 

helbredsmæssige årsager ikke længere personligt er i stand til at videreføre 

forretningen, er dennes forretningspartner eller ægtefælle/samlever og/eller børn 

berettiget til at fortsætte forpagtningen. 

 

Såfremt forpagteren mister fornødne bevillinger, ophæves kontrakten uden varsel. 

 

Hver af parterne er i øvrigt berettiget til at ophæve kontrakten på grund af 

misligholdelse fra den anden parts side. 

 
I kontraktperioden kan forpagter og bortforpagter opsige kontrakten med 
minimum 6 måneders varsel til ophør den 31. marts i følgende kalenderår. 

 

Kontrakten kan videre opsiges i aftaleperioden såfremt begge parter er enige  

herom. 

 

 

13. Forpagtningens ophør 

13.1 Det forpagtedes stand 

Ved forpagtningens ophør - uanset grunden hertil - er forpagteren pligtig til at 

tilbagelevere det forpagtede i samme stand, som det blev modtaget i, bortset fra 

almindelig slid. 

 

Såfremt forpagteren forbedrer det forpagtede, det være sig bygninger eller løsøre, 

tilkommer den eventuelle værdiforøgelse af det forpagtede bortforpagter uden 

vederlag. Forpagteren er dog berettiget til ved forpagtningskontraktens ophør - 

uanset grunden hertil - at borttage de af ham tilførte driftsaktiver, dog kun såfremt 

dette kan ske uden forringelse af værdien af det oprindelige forpagtede. 
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13.2 Goodwill, hjemmeside og sociale medier 

Forpagteren har ikke ved forpagtningsforholdets indgåelse betalt noget beløb for 

goodwill eller lignende og kan ved sin fratrædende ej heller kræve sig tillagt noget 

beløb herfor. 

 

13.3 Besigtigelsesforretning af bygninger og bortforpagters inventar 

ved ophør 

Ved forpagtningens ophør - uanset grunden hertil - afholdes 

besigtigelsesforretning af det forpagtede til fastsættelse af, hvorvidt dette måtte 

være mangelfuldt. Er dette tilfældet, er den fratrædende forpagter pligtig til at 

udrede udgifterne til udbedring af manglerne. 

 

Ved uenighed udpeger hver af parterne en kyndig uvildig vurderingsmand. Når 

den ene part har udpeget sin synsmand og givet meddelelse herom til den anden 

part, og denne ikke inden 14 dage derefter har udpeget sin vurderingsmand, er den 

første part berettiget til også at udpege den anden vurderingsmand. 

 

Kan vurderingsmændene ikke opnå enighed om vurderingerne, udpeger de en 

opmand. Kan de ikke enes herom, udpeges opmanden i den retskreds, hvori 

Skagen er beliggende. 

 

Udgifterne ved besigtigelsesforretningen afholdes normalt med halvdelen af hver 

af parterne, men vurderingsmændene kan træffe bestemmelse om anden 

fordeling, når de skønner dette rimeligt. 

 

 

14. Uoverensstemmelser 
 

Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med 

nærværende Kontrakt, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig 

holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten i 

mindelighed. 

 

Såfremt Parterne ikke selv er i stand til at løse en eventuel uoverensstemmelse, er 

Parterne enige om at søge uoverensstemmelsen løst ved mellemkomst af en syns- 

og skønsmand udpeget af Parterne i fællesskab 

 

Hvis uenighed ikke kan løses ved forhandling mellem Parterne eller ved 

mellemkomst af en syns- og skønsmand, skal tvisten endeligt afgøres ved voldgift 

efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". 

 

Voldgiftsretten skal bestå af 3 voldgiftsdommere. Hver Part udpeger én 

voldgiftsdommer, mens den tredje voldgiftsdommer, der skal være voldgiftsrettens 

formand, udpeges af instituttet. Har en Part ikke udpeget en voldgiftsdommer 

inden 30 dage fra indgivelsen eller modtagelsen af begæring om voldgift, udpeges 

den pågældende voldgiftsdommer af instituttet. 
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Som forpagter   Som bortforpagter  

   Naturstyrelsen Vendsyssel,  

 

Skagen, den xx. marts 2017  Skagen, den xx. marts 2017  

 

 

 

 

________________________           ________________________ 

   Jesper Blom-Hansen 
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