
   

 Bornholm 

J.nr. NST-523-00602 

Ref. jigno 

 

Informationsmateriale vedr. forpagtning af Rytterknægtskiosken ved 

Kongemindet, Almindingen   

      

Beliggenhed  

Kongemindevejen 2, 3720 Aakirkeby 

 

Overtagelsesdato 

Snarest muligt. 

 

Mulighed for besigtigelse 

Der vil blive afholdt besigtigelse torsdag den 22. februar 2018 kl. 10.00-11.00, som 

interesserede kan deltage i. 

 

Ansøgningsfrist 

Torsdag den 8. marts 2018  

 

Ansøgning sendes til 

Naturstyrelsen Bornholm, Ekkodalsvejen 2, 3720 Allinge, eller som mail til: 

bon@nst.dk 

 

Behandling af ansøgninger 

Enheden vil udvælge et antal ansøgere, som bliver indkaldt til samtale.  

 

Enheden forbeholder sig ret til at vælge frit blandt ansøgerne, og om fornødent 

ikke at vælge nogen såfremt ingen skønnes egnede.  

 

Der vil blive lagt betydelig vægt på den kommende forpagters vilje til  

• at indgå aftale om omsætningsafhængig forpagtningsafgift  

• at holde kiosken mest muligt åbent  

• at investere i det forpagtede 

 

Der vil herudover blive lagt vægt på forpagtere, hvis brug af huset understøtter 

områdets turist- og friluftlivsmæssige funktioner, samt den kommende forpagters 

erfaringer og interesse for kioskdrift og friluftsliv. 

 

Hidtidig drift  

Rytterknægtkiosken har tidligere været drevet som kiosk og haft en årlig 

omsætning på ca. 250.000 kr. 
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Fremtidig drift 
Rytterknægtskiosken ønskes fortsat drevet som kiosk, men fremadrettet med 
større fokus på friluftsliv og med faciliteter som i højere grad understøtter 
områdets friluftsliv, herunder specielt MTB-sporten. Samtidig skal der dog fortsat 
være plads til gæster og turister, der blot vil besøge Kongemindet.  
 

P-plads 

Der er parkeringsarealer i tilknytning til kiosken. 

 

Bygningens tilstand og vedligehold 

Rytterknægtskiosken er i en rimelig stand. Der er fornyeligt lavet et nyt anlæg til 

behandling af spildevandet, for derved at mindske driftsomkostningerne til 

spildvandshåndtering.  

 

Indvendig vedligeholdelse af forpagtningens bygning varetages af forpagter, mens 

udvendig vedligeholdelse varetages af bortforpagter. 

  

Enheden har kun begrænset mulighed for at investere i kiosken og er derfor 

interesseret i et samarbejde med en forpagter, som er interesseret i at bidrage til 

finansiering af faciliteterne i kiosken. 

 

Bilag 

Vedlagt er udkast til forpagtningskontrakt samt bilag hertil. 


