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K O N T R A K T 
 
 

Mellem Oxbøl Statsskovdistrikt som ejer af ejendommen matr.nr. 31 b Vandflod by, Oksby og  
 
i det følgende kaldet lejer/forpagter er under forbehold af Skov- og Naturstyrelsens approbation 
indgået følgende aftale om leje af den på nævnte ejendom opførte kiosk- og toiletbygning. 
 
 
 
§ 1 
Fra kiosken må forhandles sædvanlige kioskvarer og almindelig pilsnerøl og vin. Hvis kiosk og 
parkeringsplads udvikler sig til tilholdssted for urolige elementer forbeholder SNS Blåvandshuk sig 
ret til at med øjeblikkelig virkning at forbyde salg af øl og vin. Spiritus og alkoholiske drikke i øv-
rigt må ikke forhandles uden forudgående aftale med ejer. 
Det påhviler lejeren selv at fremskaffe de til kioskdriften nødvendige tilladelser, ligesom lejeren er 
ansvarlig for, at kiosken drives på forsvarlig og sober vis. 
 
 
 
§ 2. 
På kiosk- og toiletbygning og på det tilhørende areal må ikke uden tilladelse fra distriktet opsættes 
reklamer, borde, bænke, master og lignende. 
Ejeren har ikke udover fast inventar på toiletterne pligt til at stille inventar til rådighed for lejeren.  
 
Det tillades lejer/forpagter at ansætte en eller flere personer til pasning og drift af kiosk- og toilet-
bygningen. I tilfælde heraf forbeholder skovdistriktet sig ret til forud at godkende disse personer. 
Lejer/forpagter er ikke herved fritaget for ansvar for overholdelsen af alle forpligtelser i henhold til 
kontrakten.  
 
 
§ 3. 
Det påhviler lejer/forpagter for egen regning: 
• at passe og føre daglig tilsyn med de i bygningen værende offentlige toiletter, der skal holdes 

åbne for vederlagsfri benyttelse som minimum i tiden fra kl. 10.00 til 20.00 i tidsrummet 22/6 
til 31/8 samt lørdag-søndag i tiden 1/5 til 22/6 og 31/8 til 15/9 samt i pinsedagene (lørdag-



søndag-mandag). I perioden 1/9 til 15/9 kan der i tilfælde af dårligt vejr holdes lukket, efter for-
udgående aftale med ejer.  

• at foretage den daglige rengøring af toiletterne, samt at holde disse forsynet med toiletpapir og 
sæbe m.v. 

• at udføre almindelig indvendig vedligeholdelse af den lejede kioskbygning. Udvendig vedlige-
holdelse og vedligeholdelse af toiletter og egentlig reparationer påhviler ejeren, med mindre der 
er tale om reparationer efter hærværk begået i åbningstiden, hvor bygningen er under lejerens 
opsyn. 

• dagligt hele året at renholde ejendommens grundareal jf. vedlagte kort (parkeringsplads, op-
holdsareal og strandareal), herunder sørge for udskiftning af affaldsposer og indsamling af disse 
til samlet afhentning (ejeren betaler affaldsposer, renovationsafgift og slamsugning). Renholdel-
sesforpligtelsen gælder affald fra strandpublikum og ikke ilanddrevet tømmer og store olieforu-
reninger, og det forudsættes, at stranden hvert år før badesæsonen, renses ved offentlig foran-
staltning. 

• at betale alle udgifter til el- og vandforbrug (incl. skatter og afgifter) i kiosk og toiletbygning.  
• at sørge for aflåsning af toiletterne uden for åbningstiderne.   

 
 
§ 4. 
Ødelægges det bortlejede helt eller delvis ved brand, hærværk eller anden hændelse, er Skov- og 
Naturstyrelsen frit stillet med hensyn til, om man vil genopføre bygningen eller ej. Genopføres den, 
sker dette så hurtigt som forholdene tillader der, og lejeren kan ikke fordre erstatning for afsavnet. 
Såfremt opførelse ikke finder sted, kan kontrakten ophæves fra begge sider med et passende kortere 
varsel, uden at der - udover refusion af forud erlagt lejeafgift - ydes erstatning for forholdets ophør 
før kontraktens udløb. 
Da ejeren er selvforsikrende, holdes det lejede ikke forsikret. Lejer/forpagter er derfor henvist til 
selv at tegne evt. fornøden forsikring for inventar, eventuelle installationer samt driftstab m.v. 
 
 
 
§ 5. 
Såfremt lejeren misligholder nogen af de efter nærværende kontrakt påhvilende forpligtelser, kan 
ejeren ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt forholdet efter påtale ikke uopholde-
ligt berigtiges, eller der er tale om gentagen tilsidesættelse af kontraktmæssige forpligtelser,  eller 
der på anden måde er tale om grov misligholdelse, herunder også enhver udeblivelse af pligtige 
pengeydelser i henhold til kontrakten. 
 
 
 
 
§ 6.  
Ved kontraktens ophør i utide er lejer/forpagter pligtig at erstatte ejeren alle hermed forbundne ud-
gifter samt ethvert tab ejeren måtte lide. Ejeren er ligeledes berettiget til, om han foretrækker det, 
for lejers regning at foranledige berigtiget sådanne forhold, der har givet anledning til påtale, og 
som ikke straks bringes i orden. Lejeren underrettes i så fald straks herom. 
 



 
§ 7. 
Lejeafgiften fastsættes til ___________ kr. årligt (svarende til nettoprisindeks januar 2010).  
Afgiften reguleres hvert år i takt med udviklingen i nettoprisindekset for januar måned og forfalder 
forud hvert års 1. maj.  
 
Hvert år senest ______________ skal ejer have tilsendt et regnskab over  

1. de til kiosken leverede varer til videresalg 
2. omsætningen i kiosken  

 
 
§ 8. 
Kontrakten indgås for perioden 1. maj 2010 til 30. april 2015 og er uopsigelig fra ejers side jfr. 
dog § 6. Kontrakten kan fra lejers side opsiges med 3 måneders varsel til en 1. april. 
 
 
§ 9. 
I kontraktperioden forpligter Skov- og Naturstyrelsen sig til på ejendommen ikke at tillade opstil-
ling af andre salgsboder med varesortiment, som lejer/forpagter selv ønsker at føre. 
 
 
§ 10.  
Ved eventuelle praktiske problemer i henhold til kontrakten kan ejer kontaktes ved  
skovfoged Niels Christiansen, Tlf. 76541020 eller 21418600. 
 
 
 
Som ejer 
Under forbehold af approbation   Som lejer: 
af Skov- og Naturstyrelsen    
SNS Blåvandshuk 
Ålholt, den     
 
 
 
Ulrik Lorenzen    
skovrider 
 


