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Baggrundsbeskrivelse  markedsdialog KOSMORAMA 
 
Baggrundsbeskrivelse 
Halsnæs kommune har to biografer  Hundested Kino, som er foreningsdrevet og har status af 
kunstbiograf, og KOSMORAMA i Frederiksværk, som er privat drevet. 
Halsnæs kommune forventer at lave en konkurrenceudsættelse på forpagtningen af KOSMORAMA i 
starten af 2023 med overtagelse fra d. 1. juni 2023, og har i den forbindelse identificeret en række 
ønsker til omfang og indhold af den nye forpagtningsaftale. 
  
Ønsket er at KOSMORAMA fortsat drives som en selvstændig kommerciel biograf, dvs. den skal vise 
premiere-aktuelle film, der også vises i andre kommercielle biografer. Intention er at sikre alle 
kommunens borgere adgang til premierefilm, som en del af et bredt kulturudbud. 
På den baggrund ønskes en markedsdialog på baggrund af tre opstillede modeller for forpagtning. 
 
Forpagtningens rammer og vilkår 
Vi ønsker at høre markedets input til tre mulige modeller:  

 Model 1 
Bortforpagter ejer udstyr og bortforpagter reserverer midler til vedligehold af udstyr, der relaterer 
sig til biografdrift 

 Model 2 
Bortforpagter ejer udstyr og det påhviler forpagter at vedligeholde udstyr, der relaterer sig til 
biografidrift 

 Model 3 
Forpagter ejer udstyr og vedligeholder selv 
 

Baggrunden for modellerne er bl.a., at biografdriftens overordnede ramme er, at Halsnæs 
Kommune  rammer for de minimis. Som kommerciel biograf er KOSMORAMA 
omfattet af Europa Kommissionens forordnings regler om de minimis-støtte, hvilket betyder, at der 
makimalt må ydes et tilskud på 1,5 mio. kr. fordelt over 3 år. 
 
Udgifter, der forventes at påhvile forpagter uanset model: 

 Forbrugsudgifter 
 Forpagtningsafgift 
 Alarm 
 Betaling af brug af telefon (kommunen har nummer) 
 Evt. internt 
 Forsikring (erhvervs- og produktansvarsforsikring på 10 mio.kr. for ting- og eller personskader samt 

forsikring af løsøre) 
 
OBS: Alle priser ift. de tre modeller er eksempler på hvordan en model kan se ud, men er 
ikke nødvendigvis udtryk for den endelige økonomi i aftalen. 

 
 Bemærkning Kr. 
Forventet forbrugsudgifts-niveau Baseret på tal fra 2018-2021. Der 

kan derfor være forekommet en 
stigning i 2022 og 2023. Der er 
potentiale for el-besparelse. 

100.000 
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Forpagtningsafgift * Afhængig af model kan den 
variere, men en forventning mellem 
0 - 35.000 kr. 

35.000* 

 
Model 1 
Rammen for forpagtningen er, at Halsnæs kommune stiller bygning og udstyr til café- og 
biografvirksomhed til rådighed og forpagter står for driften, herunder udgifter til forpagtningsafgift, 
filmleje, forbrugsafgifter (el, vand, varme, renovation), forsikringer, rengøring og tilsvarende. 
Særlige vilkår: Kommunen tilbyder en nedsat forpagtningsafgift for leje af bygning, café- og 
biografudstyr. Kommunen afsætter derudover et årligt beløb som indsættes på en særskilt 
vedligeholdelseskonto. Den af forpagter indbetalte forpagtningsafgift tilføres samme konto. Kontoen 
kan efter aftale anvendes til nødvendig vedligehold af fremviserudstyr og andet inventar, ny-
investeringer og forbedringer i biografen. Tilskud maksimal svarende for til rammerne under de 
minimis. 
 
Årlige forventede udgifter for model 1 Bemærkning Model 1 
Fuld pris for lejemålet inkl. ejendomsskat, 
forsikringer, vedligehold på bygning mv 
(faste udgifter for kommunen) 

Kommunen afholder disse udgifter og 
inkluderer skønsmæssigt bygnings-
vedligeholdelsesbehov, der ikke 
nødvendigvis er afsat budget til, men 
som er vurderet i forbindelse med 
ejendomsgennemgang 

200.000 

* Heraf forbrugsudgifter betalt af forpagter 
(geninvesteres) 

Forpagter betaler forbrugsudgifter ift. 
andel af bygning til biografdrift. 
Penge geninvesteres i kommunalt 
regi til udbetaling til vedligehold af 
biografudstyr 

-100.000 

Forpagter lejer udstyr Forpagter betaler leje af cafeudstyr 
mv., hvor der er en årlig afskrivning 

 -30.000 

* Forpagtningsafgift (geninvesteres) Forpagtningsafgift geninvesteres i 
kommunalt regi til udbetaling til 
vedligehold af biografudstyr 

-35.000 

Muligt fast tilskud til aktiviteter Dette kan variere over årene og 
afhængig af politisk beslutning, men 
er gennemsnitligt det der givet til 
børnebiografklub o.l. 

20.000 

Geninvestering på kommunal konto til 
vedligehold af driftsudstyr i biografen 
*(forbrugsudgift og forpagtningsafgift 
geninvesteres årligt) 

Geninvesterede midler, der kan 
efterspørges til udbetaling til 
vedligehold og modernisering af 
biografudstyr 

135.000 

 
Model 2 
Rammen for forpagtningen er, at Halsnæs kommune stiller bygning og udstyr til café- og 
biografvirksomhed til rådighed og forpagter står for driften, herunder udgifter til forpagtningsafgift, 
filmleje, forbrugsafgifter (el, vand, varme, renovation), forsikringer, rengøring og tilsvarende. 
Særlige vilkår: Kommunen tilbyder en nedsat forpagtningsafgift for leje af bygning, café- og 
biografudstyr. Kommunen kan ansøges om støtte til fremviserudstyr og andet inventar, ny-
investeringer og forbedringer i biografen maksimalt svarende til rammerne for de minimis. 
 
Årlige forventede udgifter for model 2 Bemærkning Model 2 
Fuld pris for lejemålet inkl. ejendomsskat, 
forsikringer, vedligehold på bygning mv 
(faste udgifter for kommunen) 

Kommunen afholder disse udgifter og 
inkluderer skønsmæssigt bygnings-
vedligeholdelsesbehov, der ikke 
nødvendigvis er afsat budget til, men 

200.000 
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som er vurderet i forbindelse med 
ejendomsgennemgang 

Heraf forbrugsudgifter betalt af forpagter  Forpagter betaler forbrugsudgifter ift. 
andel af bygning til biografdrift 

-100.000 

Forpagter lejer udstyr Forpagter betaler leje af cafeudstyr 
mv., hvor der er en årlig afskrivning 

 -30.000 

Forpagtningsafgift  -35.000 
Muligt fast tilskud til aktiviteter Dette kan variere over årene og 

afhængig af politisk beslutning, men 
er gennemsnitligt det der givet til 
børnebiografklub o.l. 

20.000 

Gennemsnitligt kommunalt årligt tilskud, 
der kan søges af forpagter til aktiviteter og 
til driftsudstyr hos kommunen 

Der kan årligt søges og gives tilskud 
til udstyr (under rammerne for de 
minimis). Kommunen afsætter selv 
niveau ift. budget-ramme. 

160.000 

 
Model 3 
Rammen for forpagtningen er, at Halsnæs kommune stiller bygning til rådighed. Café- og 
biografudstyr overtages af forpagter efter særskilt aftale eller stilles selv til rådighed af forpagter. 
Særlige vilkår: Der betales en nedsat eller ingen forpagtningsafgift for leje af bygningen. Halsnæs 
kommune yder derudover et fast årligt tilskud til biografdrift maksimalt svarende til rammerne for 
de minimis. 
 
Årlige forventede udgifter for model 3 Bemærkning Model 3 
Fuld pris for lejemålet inkl. ejendomsskat, 
forsikringer, vedligehold på bygning mv 
(faste udgifter for kommunen) 

Kommunen afholder disse udgifter og 
inkluderer skønsmæssigt bygnings-
vedligeholdelsesbehov, der ikke 
nødvendigvis er afsat budget til, men 
som er vurderet i forbindelse med 
ejendomsgennemgang 

200.000 

Heraf forbrugsudgifter betalt af forpagter  Forpagter betaler forbrugsudgifter ift. 
andel af bygning til biografdrift 

-100.000 

Forpagter køber udstyr Forpagter overtaget udstyr af 
kommunen ved forpagtningens 
indgåelse (engangsindtægt for 
kommunen) 

 -148.598 

Forpagtningsafgift  -35.000 
Direkte årligt tilskud til forpagter til 
vedligehold af udstyr og indkøb af nyt 
driftsudstyr 
 

Kommunen giver årligt forpagter et 
direkte tilskud, der indbetales til 
forpagter. Forpagter er så ansvarlig 
for at sørge for at indkøbe nyt udstyr 
til biografen (fremviser, cafe, stole 
mv.) 

160.000 

 
Vi påtænker at stille krav til forpagter om, at: 

 Erfaring med biografvirksomhed og/eller anden oplevelses-/kulturel virksomhed. 
 Sikre et biografrepertoire med appel til en bred målgruppe. 
 Sikre, at der vil være biografdrift min. 300 dage om året, men meget gerne flere.  
 Vise 600-700 forestillinger om året, men gerne flere.  
 Drive biografen, så det matcher vilkår og aftaler, der er mellem filmudlejere og biografer, fx 

afregningsvilkår for filmleje og bankgarantier for at leje film til visning.  
 Prioritere biografvirksomhed, men der er mulighed for at arrangere andre kulturelle aktiviteter. 
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Forventet tidsplan 
Konkurrenceudsættelse forventes i første kvartal 2023 
Maj 2023: Endelig godkendelse af ny forpagter 
1. juni 2023: Overtagelse 
 
Tildelingskriterier 
Halsnæs kommune påtænker at vurdere kandidater til forpagtningen på: 

 
 Erfaring med at drive selvstændig virksomhed.  
 Egne overvejelser om filmudbud og aktiviteter. 
 Egne overvejelser om god drift og service.  
 Overvejelser om samarbejde med andre aktører, fx filmklubber, lokale biblioteker, skoler, 

foreninger og /eller virksomheder.  
 
Kontraktforhold 
Vi påtænker en kontraktlængde på minimum 5 år og hvis muligt gerne længere. 


