
 

 

 

Forpagtningskontrakt  

./. 

   
    
   
  

Bornholm 
J.nr. NST-523-00602 
Ref. jigno 

Forpagtningskontrakt vedr. Rytterknægtskiosken 
 
 
§ 1 – Aftalens parter 

Bortforpagter, Naturstyrelsen Bornholm, indgår, under forbehold af Naturstyrelsens hovedkontors 
godkendelse, nedenstående forpagtningskontrakt vedrørende kioskdrift i Rytterknægtskiosken 
med:  
 
[NAVN PÅ FIRMA],  
[Adresse] 
CVR-nr. XXXXXXX  
 
efterfølgende betegnet som forpagter. 
 
 
§ 2 – Forpagtningens genstand 

Forpagtningen betegnes Rytterknægtskiosken og omfatter kiosk- og toiletbygningen, samt det på 
vedhæftede kort viste areal på ca. 500 m2 (bilag 1). Forpagter skal i forpagtningsperioden drive 
bortforpagters kiosk. Uden skriftelig godkendelse fra bortforpagter kan bygningen ikke anvendes til 
andet formål end almindelig kioskvirksomhed med faciliteter til at servicere områdets friluftsliv, 
herunder specielt MTB-sporten. 
 
Forpagter har ikke rådighed over de på arealet stående træer og buske, men skal drage omsorg for at de 
ikke beskadiges. Naturstyrelsen foretager den fornødne hugst.  
 
Stk. 2 – Lokaler 
Lokalerne skal til enhver tid opfylde de krav, som myndighederne, herunder sundheds- og 
brandmyndighederne, måtte stille både ved forpagtningens indgåelse og senere. Omkostninger ved 
opfyldelse af krav stillet af myndighederne afholdes af NST, for så vidt angår krav vedrørende 
bygninger og faste byggeinstallationer. 
 
 
§ 3 – Overtagelsesdato 

Forpagtningen tager sin begyndelse med overtagelsesdag den 1. marts 2018, fra hvilken forpagter bærer 
risikoen for de af forpagtningen omfattede lokaler.  
 
 
§ 4 – Løbetid og opsigelse 
Forpagtningsaftalen løber til den 31. december 2022 medmindre aftalen ophæves eller opsiges 
tidligere jf. nedenfor eller §§ 13 og 15. 
 
Forpagtningskontrakten kan fra begge sider opsiges med 6 måneders varsel til den 1. november. 
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§ 5 – Forpagtningsafgift, regnskab, revision og kontrol 

Forpagtningsafgiften beregnes i forhold til bruttoomsætningen ifølge indsendt årsregnskab ekskl. 
moms, herefter kaldet beregningsgrundlaget. Ved bruttoomsætningen forstås enhver omsætning der 
finder sted på eller fra det forpagtede uden fradrag af løn til ansatte og lignende. Såfremt der føres 
særskilt regnskab over omsætning af tobak og frimærker kan disse poster holdes uden for overnævnte 
bruttoomsætning. 
 
Forpagtningsafgift udgør [min. 8,0] % af beregningsgrundlaget 
 
Der betales en minimumsafgift på 20.000 kr. for forpagtningsperioden. Minimumsafgiften forfalder i 2 
rater på 10.000 kr. den 1. juni og 1. august. Derudover betales en tillægsafgift, som udgøres af 
forpagtningsafgift med fradrag af den indbetalte minimumsafgift. Tillægsafgiften forfalder til betaling 
senest den 30. marts hvert år. 
 
Senest 10 dage efter udgangen af hver måned fremsendes omsætningstal for måneden. 
 
Af hensyn til kontrollen med bruttoomsætningens størrelse skal forpagter anlægge og føre et regnskab 
for virksomheden, der opfylder den gældende lovgivnings krav. Der skal dagligt føres kassekladde og 
bogholderi. Ved forespørgsel, indenfor en rimelig frist, skal forpagter forevise en ajourført inventarliste. 
Det kræves, at forpagter registrerer virksomhedens daglige omsætning. 
 
Senest d. 1. marts hvert år, første gang 1. marts 2019, skal der tilstilles bortforpagter slutrapport med 
beregning af tillægsafgiften for det forudgående år. Denne slutrapport skal være underskrevet såvel af 
forpagter som af virksomhedens statsautoriserede/registrerede revisor, som ved sin påtegning af 
rapporten skal attestere dennes rigtighed, herunder at revisionen er foretaget i overensstemmelse med 
gældende erklæringsbekendtgørelse og danske revisionsstandarder, og at revisionen er tilrettelagt og 
udført med henblik på at opnå sikkerhed for, at omsætningstallene er korrekte. Revisionen skal omfatte 
stikprøvevis undersøgelse af det grundlag og den forretningsgang, der er basis for omsætningstallenes 
korrekte opgørelse.  
 
Minimumsafgiftsrater samt eventuel tillægsafgift betales via FIK-indbetalingskort fremsendt af 
bortforpagter eller ved tilmelding til PBS.  
 
Ved for sen indbetaling af minimumsafgiftsrater og tillægsafgift pålignes morarenter med 1½ % pr. 
påbegyndt måned, regnet fra betalingsfristens udløb, indtil betaling finder sted. 
 
Bortforpagter kan uanmeldt foretage kontrol efter eget ønske og en af bortforpagter udpeget revisor skal 
til enhver tid have adgang til at få forevist virksomhedens regnskaber med bilag, herunder ajourført 
aftalekalender. Kontrollen kan også omfatte at medarbejdernes ansættelsespapirer, 
timesedler/tidsregistrering og lønregnskab kontrolleres, ligesom inventarlister og beholdninger kan 
rekvireres. 
 
 
§ 6 – Øvrige udgifter – El, vand og varme, samt renovation 

Bortforpagter sikrer levering af vand, varme og el til den forpagtede virksomhed, men bortforpagter er 
uden ansvar for driftsforstyrrelser af enhver art i disse forsyninger.  
 
El- og vandforbrug samt udgifter til de offentlige vand- og kloakafgifter til kiosk- og toiletdrift fordeles 
50/50 mellem forpagter og bortforpagter og opkræves forpagter via bortforpagter.  
 
Udgifter til tømning af samletank fordeles 50/50 mellem forpagter og bortforpagter. 
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Renovation afholdes af forpagter. 
 

Ejendomsskatter betales af bortforpagter. 
 

 

§ 7 – Vedligehold 

Forpagteren overtager den fuldstændige indvendige vedligeholdelse af kioskafdelingen med lager 
og baglokaler. For toiletafdelingens vedkommende påhviler den daglige pasning inkl. udskiftning 
af elpærer forpagteren (se dog § 7). Forpagter er forpligtet til at meddele eventuelle mangler til 
bortpagter hurtigst muligt med henblik på udbedring. 
 
Bortforpagter sørger for udvendig vedligeholdelse af bygningen og for egentlige fornyelsesarbejder 
på tag og fag, det sidste dog kun i det omfang det er muligt at opnå bevillingsmæssig dækning for 
udgifterne herved. 
 
I forpagtningstiden kan der afholdes løbende bygningssyn, og forpagteren skal omgående afhjælpe 
eventuelle mangler som konstateres ved disse syn.  
 

Som udgangspunkt skal alle udgifter til håndværkere, leverandører og entreprenører afholdes af den 
som bestiller opgaven. Hvis dette princip skal fraviges kræver det skriftlig aftale mellem parterne i hvert 
enkelt tilfælde. I akutte tilfælde (strømsvigt, nedbrud af varmeanlæg, stoppet kloak, manglende vand 
o.l.) kan håndværker rekvireres af forpagter, hvis skaden sker på et tidspunkt, hvor det ikke er muligt at 
få fat i bortforpagter eller forpagter af andre rimelige årsager ikke kan komme i kontakt med 
bortforpagter. Forpagter skal i disse tilfælde umiddelbart efter meddele bortforpagter, hvad der er sket. 
Udgifter som skyldes forsømmelse af forpagters vedligeholdelsespligt afholdes af forpagter. 
 
Ved forpagtningens ophør skal den til bortforpagter tilhørende faste og løse ejendom afleveres i 
samme stand som ved forpagtningens begyndelse, og forpagter er forpligtet til at erstatte sådanne 
mangler og skader, som ikke skyldes naturligt slid og ælde, dog ikke møblement og løst inventar. 
Til brug herfor udarbejder bortforpagter en indflytningsrapport, ved forpagtningens 
begyndelse og en udflytningsrapport ved forpagtningens ophør. Eventuelle mangler skal afhjælpes 
senest 14 dage efter afleveringssynet, idet bortforpagter ellers kan foranledige, at manglerne 
afhjælpes for forpagters regning.  
 
Uden bortforpagters skriftlige godkendelse må forpagter ikke foretage nogen forandring af det 
forpagtede.  
 
 
§ 8 – Virksomhedens drift 

Forpagteren skal fra bygningen drive almindelig kioskvirksomhed af rimelig standard med fokus 
på friluftsliv med det formål at betjene skovens brugere bedst muligt. 
 
Kioskens profil skal være natur, sundhed og friluftsliv. De udbudte produkter skal understøtte profilen 
og forpagter skal tilbyde et sortiment af rimelig kvalitet, hvor priser og sortiment svarer til kiosker af 
tilsvarende karakter. 
 

Kiosken skal til stadighed være forsynet med sædvanligt varesortiment i den aftalte branche, og der skal 
til stadighed være det nødvendige, kvalificerede personale i forretningen. 
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Kiosken er udgangspunkt for områdets friluftsliv og MTB-sport. Forpagter forpligter sig til at 
understøtte friluftslivet og MTB-sporten, samt indgå i konstruktive samarbejdsrelationer med aktører i 
området - eksempelvis salg af fornødent cykeludstyr, formidling af områdets frilufts- og MTB-
muligheder, samt cykel-spot hvor cykler kan pumpes og skylles. 
 
Kiosken skal som minimum være åbent [Fastlægges i dialog med den kommende forpagter]. 
 
Forpagter er på alle dage, hvor kiosken holdes åben, forpligtet til at føre forsvarligt tilsyn med 
bygningen, serveringsarealet samt i rimeligt omfang parkeringspladsen. Såvel bygningen som 
serveringsarealet og bygningens omgivelser skal omhyggeligt renholdes. Papir og andet affald fra 
P-pladsen i øvrigt skal af forpagteren opsamles og lægges i affaldsbeholderne. 
 
Forpagter hovedrengør toiletterne mindst 1 gang ugentligt. Derudover påhviler det forpagteren at 
holde toiletterne rene og ordentlige i enhver henseende. Bortforpagter stiller toiletpapir, sæbe, 
papirhåndklæder og hygiejneposer til rådighed for forpagter. 
 
Forpagter fremskaffer selv alle fornødne tilladelser til virksomhedens drift. 
  
I kiosken skal der kunne betales med alle gængse internationale betalingskort, som minimum 
VISA, samt MobilePay. 
 
Anvisninger fra levnedsmiddelkontrollen og arbejdstilsynet skal efterkommes umiddelbart. 
 
Der må ikke på bygningen eller udenomsarealer samt ved landevejen opsættes reklamer af nogen 
art uden Naturstyrelsens forudgående skriftlige tilladelse. 
 
Bortforpagter er certificeret efter de to ordninger for skovcertificering, der findes i Danmark (FSC og 
PEFC), og har forpligtet til at sikre at gældende arbejdsklausuler i medfør af ILO-konvention nr. 94 
overholdes. Information til entreprenører og arbejdsklausul som også er gældende for forpagter er 
vedlagt (bilag 2 og 3). Det fremhæves bl.a., at forpagter skal sikre, at ansattes løn- og arbejdsforhold og 
arbejdsmiljø lever op til gældende regler og overenskomster.  
 
Bortforpagter har ret til at få eller skaffe sig adgang til det forpagtede, når forholdene kræver det. 
 
Der må ikke anvendes pesticider (plantegifte) eller gødning på de forpagtede arealer. 
 
 
§ 9 – Inventar 

I forpagtningsaftalen medfølger faste inventar, mens alt øvrigt inventar til virksomhedens drift 
anskaffes og vedligeholdes af forpagteren.  Ved forpagtningens ophør er forpagteren forpligtet til at 
fjerne alt sit inventar og retablere bygningen. 
 
Forpagter erklærer videre, at der ikke betales noget beløb for goodwill eller lignende og forpagter kan 
ved sin fratræden ej heller kræve betaling herfor.  
 
 
§ 10 – Skader og forsikring 

Bortforpagter er uden ansvar for skader af enhver art, der måtte opstå på ting eller personer, der 
befinder sig på det af kontrakten omfattede areal og bygninger eller som benytter vejadgangene hertil.  
 



5 

Forpagter er bekendt med, at bortforpagter er selvforsikrende og ikke holder bygninger og anlæg 
forsikret og ikke garanterer for, at disse vil blive repareret eller genopført efter brand, storm eller anden 
ulykkelig hændelse. 
 
Forpagteren er forpligtet til at tegne erhvervsansvarsforsikring for driften. På forespørgsel skal policer 
og præmiekvitteringer forevises.  
 
Forpagteren er forpligtet til at tegne erhvervstabsforsikring. På forespørgsel skal policer og 
præmiekvitteringer forevises.  

 
Begge parter kan ophæve kontrakten uden varsel, såfremt tilladelse til anvendelse af bygningerne til 
cafeteriadrift bortfalder, uden at dette skyldes forpagters forhold. 
 
Såfremt det forpagtede ødelægges ved ildsvåde eller anden ulykke, ophører denne kontrakt uden varsel, 
men mod refusion af forud betalt forpagtningsafgift for tiden efter ophørstidspunktet. Ingen kan i den 
anledning gøre erstatningskrav gældende mod modparten.  
 
Forpagter kan ikke kræve erstatning for tab i anledning af kontraktens ophør, hvis kontraktens ophør 
skyldes de i nærværende § 10 nævnte grunde. 
 
 
§ 11 – Afståelse m.v. 
Der gives ikke afståelsesret. Forpagtningen gælder kun forpagter personligt og kan ikke uden skriftlig 
aftale med bortforpagter under nogen form afstås helt eller delvist. 
 
 
§ 12 – Sikkerhedsstillelse 

Til sikkerhed for kontraktens opfyldelse har forpagter ved forpagtningens indgåelse indbetalt et 
depositum på kr. 20.000 til bortforpagter.  

 
Det stillede depositum henstår som sikkerhed for, at forpagteren opfylder sine forpligtelser i henhold til 
nærværende kontrakt, herunder tab af forpagtningsafgift i tilfælde af ophævelse af kontrakten i utide, 
reparation, istandsættelse eller fornyelse af inventar, maskiner eller lignende, som forpagteren i henhold 
til denne kontrakt har ansvaret og risikoen for, og opfyldelse af vedligeholdelsespligten, herunder 
istandsættelse ved fraflytning.  
 
Forpagter kan til enhver tid vælge at udskifte et depositum med en bankgaranti på anfordringsvilkår, 
som skal være gældende indtil 3 måneder efter kontraktens ophør, uanset hvornår og af hvilken grund 
kontrakten ophører. 
 
 
§ 13 – Forhold ved ophør 
Når forpagtningskontrakten ophører på grund af opsigelse, forpagters død eller efter aftale mellem 
forpagter og bortforpagter, kan der rettes henvendelse til bortforpagter fra den fratrædende med 
anmodning om, at en eventuel efterfølgende forpagter søges forpligtet til mod rimelige betalingsvilkår at 
overtage det på ophørstidspunktet til virksomheden tilhørende inventar m.v. til en pris, der fastsættes 
ved vurdering af de pågældende genstande til fortsat brug på stedet.  
 
En sådan ordning kan dog ikke forventes opnået, såfremt forpagtningsforholdet ophører på grund af 
misligholdelse, eller såfremt virksomheden af bortforpagter ikke ønskes videreført som hidtil. 
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Ordningen forudsætter ligeledes, at den fratrædende forpagter finder en forpagter, som bortforpagter 
ønsker at antage, og som vil overtage virksomheden på disse betingelser.  
 
Udgifterne ved vurderingen betales af den fratrædende forpagter. Såfremt der ikke mellem den 
fratrædende forpagter og NST kan opnås enighed om, hvem der skal være vurderingsmand, udpeges 
denne på forpagters regning af civildommeren i retskredsen. Forpagter har ikke ved 
forpagtningsforholdets indgåelse betalt noget beløb for goodwill eller lignende og er ved sin fratræden ej 
heller berettiget til afståelsessum, goodwill eller lignende, hverken af en efterfølgende forpagter eller af 
bortforpagter. I den forbindelse er parterne enige om, at kontraktforholdet som forpagtning falder uden 
for lejelovgivningens område.  
 

 

§ 14 – Tvister 

Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. Hvis konflikten ikke er løst ved 
forhandling inden 4 uger efter, at der blev fremsat ønske om forhandling om uenigheden, er enhver af 
parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort ved domstolene.  
 

 

§ 15 – Misligholdelse 
Hver af parterne er berettiget til, uden varsel, at ophæve kontrakten på grund af væsentlig 
misligholdelse fra den anden parts side.  
Som væsentlig misligholdelse, der uden varsel giver bortforpagter ret til at ophæve forpagtningen, 
henregnes følgende forhold:  
a) Udeblivelse med betaling af afgift i henhold til kontraktens § 9 med mere end 8 dage efter at skriftligt 
påkrav har fundet sted.  
b) Gentagen vægring ved at efterkomme bortforpagters henstillinger med hensyn til drift, 
vedligeholdelse, gode orden og høj rengøringsstandard.  
e) Undladelse af at betale afgifter til det offentlige.  
f) Forpagters konkurs, likvidation som solvent eller insolvent, betalingsstandsning, såvel offentligt som 
privat, eller dødsbobehandling uden vedgåelse af gælden. Såfremt misligholdelse tillige medfører tab for 
den anden part, er denne berettiget til at kræve erstatning for det lidte tab.  
 

 

§ 16 – Ophavsret 
Forpagter har ophavsretten til navnet ”Rytterknægtskiosken”. 
 
  

§ 17 – Tinglysning 

Kontrakten kan ikke tinglyses på ejendommen. 
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Underskrift: 
 
 
For bortforpagter Naturstyrelsen Bornholm   For forpagter 
under forbehold af    [VIRKSOMHEDENS NAVN] 
Naturstyrelsens hovedkontors godkendelse  [Adresse] 
    CVR-nr. xxxxxxx 
     
 
 
Den    Den       
 
 
 
______________________________  ______________________________ 

Søren Friese    [Navn på underskriver] 
Naturstyrelsen Bornholm   (Billed-ID skal forevises) 
 
 
 
 
 
 
For Naturstyrelsens hovedkontor: 
 
 
 
Den 
 
 
 
_______________________________ 
 


