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1. Baggrund for annonceringen 

1.1. Det Kgl. Bibliotek og Den Sorte Diamant 

I september 2019 kan Den Sorte Diamant fejre 20 års-jubilæum. Samtidigt udbydes 

opgaven som forpagter af café, restaurant, kantine, catering og forplejning ved in-

terne møder. Det Kgl. Bibliotek ønsker i tæt samarbejde med den kommende forpag-

ter at gentænke og modernisere madkonceptet og indretning af spiseområderne i 

Den Sorte Diamant.  

 

Det Kgl. Bibliotek er en institution under Kulturministeriet med i alt 850 medarbejdere. 

Biblioteket har besøgsadresser en række steder rundt om i landet. Den annoncerede 

forpagteropgave omfatter udelukkende Det Kgl. Bibliotek på Slotsholmen / Den Sorte 

Diamant, som er arbejdssted for ca. 300 medarbejdere. 

 

Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek, der indsamler, bevarer, tilgænge-

liggør og formidler kulturarven i viden og oplevelser med tekst, billeder, musik og lyd. 

Biblioteket har derudover en væsentlig opgave som universitetsbibliotek for en række 

danske universiteter.  

 

Den Sorte Diamant er Det Kgl. Biblioteks ikoniske bygning på Slotsholmen. Et åbent 

og livligt hus, hvor biblioteksfunktioner, studiemiljø og kulturscene smelter sammen 

med udstillinger, koncerter og foredrag skabt med udspring i bibliotekets samlinger.  

Ud over bibliotekets mange aktiviteter har Det Kgl. Bibliotek en kommerciel afdeling, 

der udlejer Dronningesalen, seminar- og mødelokaler til eksterne kunder/virksomhe-

der. I forbindelse med disse arrangementer og møder sørger forpagter for catering, 

som kan være alt fra klassisk dagsmødeforplejning til store stående receptioner.   

 

I alt ca. 300.000 gæster besøgte i 2018 Den Sorte Diamant. Det Kgl. Bibliotek har en 

vision om at åbne huset endnu mere mod omverden, nå bredere ud og tiltrække nye 

brugergrupper. Dette skal ske gennem satsning på fortsat høj kvalitet og en stadig 

udvikling af Det Kgl. Biblioteks aktiviteter og tilbud – herunder madudbud og spisemil-

jøer. Tiltagene skal kobles med målrettet markedsføring.  

 

For et nærmere indblik i Det Kgl. Biblioteks opgaver, aktiviteter og brugere i Den 

Sorte Diamant henvises til Bilag 1: Grundfortælling – Den Sorte Diamant og Bilag 2: 

Brugergrupper, ligesom der er information at hente på Det Kgl. Biblioteks Hjemme-

side www.kb.dk.  

 

Bibliotekets virksomhedsadresse er: 

 

Det Kgl. Bibliotek 

CVR-nr. 28988842 

Søren Kierkegaards Plads 1 

1221 København K 

http://www.kb.dk/
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1.2. Forpagters vigtige rolle på Det Kgl. Bibliotek  

Forpagter spiller en helt afgørende rolle for de mange brugere og gæster på Det Kgl. 

Bibliotek. Forpagter skal i Den Sorte Diamant skabe et spændende madkoncept og 

attraktive spisemiljøer, der understøtter Det Kgl. Biblioteks formål og identitet. Med 

udgangspunkt i friske råvarer skal forpagter levere mad af høj kvalitet, der prismæs-

sigt passer til husets mange forskellige brugere, gæster og medarbejdere.  

 

Forpagters ydelser skal opleves som en integreret del af Det Kgl. Biblioteks tilbud i 

Diamanten. Forpagter har ansvar for, at gæsterne ydes en god service og der skal 

værnes om den positive stemning uanset om det gælder kantinebrugeren, frokost-

gæsten, eller den studerende, der blot skal have en kop kaffe. Med kreativitet og idé-

rigdom skal forpagter fortsat udvikle madkonceptet og spiseområderne som en at-

traktion i sig selv. 

 

Det Kgl. Bibliotek vil gennem tæt samarbejde og med stort engagement medvirke til, 

at forpagter lykkes med at skabe en succesfuld forretning i Diamanten.  

 

Krav til de ydelser, som den kommende forpagter skal levere, er specificeret i Kon-

traktbilag D: Kravsspecifikation.  

1.3. Kontraktgrundlag og -periode 

Med udgangspunkt i vedlagte Kontraktudkast indgås der kontrakt mellem forpagter 

og Det Kgl. Bibliotek. Kontrakten træder i kraft d. 1. oktober 2019.  

 
Kontrakten er gældende i 7 år fra d. 1.oktober 2019 til og med 30. september 2026 

med mulighed for forlængelse i op til 3 år. 

2. Det Kgl. Biblioteks ønsker til nyt madkon-

cept og indretning af spiseområder 

I forbindelse med indgåelse af en ny forpagtningsaftale ønsker Det Kgl. Bibliotek at 

gentænke madkonceptet og indretningen af spiseområderne. Ønsket er at udvikle en 

klar retning for mad, kvalitet og udtryk i et sammenhængende koncept, der står mål 

med og udnytter Den Sorte Diamants unikke muligheder. Ønsket er samtidigt at 

skabe nye rammer for den måde, man spiser sammen på i forbindelse med kultur-

tilbud – både gennem servering og udvalg. 

 

Madkonceptet og spiseområderne både inde og ude skal i sig selv være en attrak-

tion, der fastholder Diamantens mange forskellige brugere og tiltrækker nye. Koncep-

tet skal være nytænkende og kreativt, og lægge sig i front i forhold til den øvrige ud-

vikling lignende steder i København. 

 

Spiseområderne skal gentænkes, så de både indretnings- og designmæssigt harmo-

nerer med og respekterer arkitekturen og æstetikken i Den Sorte Diamant. Der skal 

være en rød tråd mellem de forskellige spiseområder, og det er vigtigt, at brugernes 
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behov er i centrum for indretningen. Det Kgl. Bibliotek ønsker en bredere anvendelse 

af udeområderne, så Den Sorte Diamant på synlig vis åbnes yderligere op for omver-

denen.  

 

Det Kgl. Bibliotek er ansvarlig for at gennemføre og finansiere nyindretningen, men 

ønsker at gøre det i tæt dialog med den kommende forpagter, da den kreative forny-

else af madkoncept og udviklingen af spiseområder hænger uløseligt sammen.   

Madkoncept og indretning skal tage udgangspunkt i de nuværende besøgstal og 

rumme mulighed for et stigende antal besøgende. 

 

Årligt antal besøgende 2018 

Bygning generelt 280.000 - 300.000 

Udstillinger 32.000 

Kulturarrangementer 17.000 

Erhvervsarrangementer 22.000 

 

Nedenfor beskrives Det Kgl. Biblioteks ønsker til udviklingen i forpagtningsopgaven.  

 

Det er vigtigt at pointere, at Kontraktbilag D: Kravspecifikation beskriver forpagters 

råderum og forpligtelser i forhold til det nuværende koncept og indretning i Den Sorte 

Diamant. Dette bilag D vil skulle opdateres (bl.a. ift. benævnelser) i henhold til det 

konkrete koncept, som forpagter byder ind med, jf. Det Kgl. Biblioteks ønsker, som 

beskrives nedenfor.  

 

2.1. Café 

Caféen er det første område brugerne møder ved ankomsten i Den Sorte Diamant. 

Cafekonceptet skal understøtte Den Sorte Diamants grundfortælling ved at byde vel-

kommen og signalere åbenhed, uanset om de besøgende benytter sig af cafeens til-

bud.  

 

Madkoncept 

Der skal skabes et nyt, kreativt og enkelt madkoncept i cafeen. Konceptet skal under-

støtte det naturlige flow af gæster, der har forskellige behov for mad og drikke hen 

over dagen uden nævneværdig ventetid. Der ønskes et mindre udvalg af småretter, 

som enten kan spises i cafeen eller tages med på vejen til de kunder, der ikke øn-

sker/ikke har tid at spise i caféen.   

 

Indretning 

Caféen skal indretnings- og designmæssigt opgraderes og omdannes til et mere 

uformelt og loungepræget spisested, hvor der både er mulighed for at hygge sig, 

tage en pause eller arbejde på sin PC, evt. opdelt i flere zoner. Caféens udsalgsom-

råde tænkes umiddelbart bibeholdt, men alternative løsninger er også en mulighed.  

 

I forbindelse med nyindretning af caféen skal anvendelsen og møbleringen af det 

udendørs spiseområde tænkes ind, så der bliver en sammenhæng mellem områ-

derne ude og inde.  
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2.2. Restaurant og kantine 

Det Kgl. Bibliotek har et særligt ønske om, at restauranten og kantinen i Den Sorte 

Diamant bliver gentænkt både hvad angår madkoncept og indretning. Ønsket er at 

skabe et nyt moderne spisested, hvor lokaler udnyttes bedre og der bliver plads til 

flere spisende.  

 

Restaurant og kantine er i dag adskilt både hvad angår udbud af mad og indretning. 

Lokalerne ligger over hinanden i hhv. stuen (restaurant) og på 1. sal (kantine) med 

en fantastisk udsigt over havnen. Fra restauranten er der direkte udgang til kajkanten 

med plads til udendørsservering. 

 

Det Kgl. Bibliotek ser flere muligheder, og er åbne over for kreative forslag til en gen-

tænkning af restaurant og kantine med udgangspunkt i følgende muligheder: 

 

 Den nuværende adskillelse mellem restaurant og kantine bibeholdes, og opga-

verne videreføres i hver sine lokaler med mulighed for opdelte madkoncepter. 

Der er i denne løsning mulighed for at bytte om på lokaleanvendelsen for de to 

funktioner, bygge om og nyindrette lokalerne.  

 

 Sammenlægning af kantine og restaurant til et fælles spisested med et nytænkt, 

fælles madkoncept for både medarbejdere, de daglige brugere af huset og gæ-

ster udefra – f.eks. som Food Hall eller luksus-cafeteria. 

 

Madkoncept  

Madkonceptet i restauranten/kantinen skal være enkelt og have måltidet i centrum. 

Det Kgl. Bibliotek ønsker at understøtte bredere brugergrupper end det er tilfældet i 

dag med restaurantens nuværende gourmetkoncept. 

 

Det er vigtigt, at maden har et helt skarpt koncept og sin egen klare identitet, som 

nemt kan kommunikeres og markedsføres. Konceptet skal have gennemslagskraft 

nok til at vække interessen fra madinteresserede københavnere og madturister. 

 

Konceptet skal være nytænkende med hensyn til spiseoplevelsen. Der skal tænkes i 

servering af både frokost og aftensmad (og evt. morgenmad), og der skal være sy-

nergi mellem servering i restaurant og café.  

 

Indretning 

Igen er det vigtigt, at der er en tæt sammenhæng mellem madkoncept, spiseople-

velse og indretning. For at øge kapaciteten kan de to mødelokaler, der ligger i for-

længelse af den nuværende kantine på 1. sal. evt. inddrages. 

 

Designmæssigt bør indretningen være i tråd med resten af bygningen og have tyde-

lige referencer til caféen. Ligesom med caféen, bør udendørsserveringen tænkes ind 

i indretningen af det nye spisested. 
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2.3. Catering – Kulturarrangementer og eksterne kunder 

Den Sorte Diamant er et kulturhus med mange kulturarrangementer ligesom husets 

faciliteter bliver lejet ud til eksterne kunders møder, konferencer, mv. Gæsterne har 

store forventninger til forplejningen både hvad angår kreativitet og fleksibilitet.  

 

Antal arrangementer og antal deltagere er afhængig af sæson, udstillinger og kultur-

program. Nedenstående tabel viser typer gæster, antal arrangementer pr. år, typisk 

deltagerantal og type af forplejning: 

  

Type gæst 

Antal arran-

gementer  

pr. år 

Antal del-

tagere Forplejning 

Erhvervskunder mødelokaler ca. 500 2 - 100  

Halv-/heldagsforplejning, 

middag, reception 

Erhvervskunder Dronninge-

salen 50 - 60 150 - 600  

Halv-/heldagsforplejning, 

sandwich og 

vand/kaffe/kage, reception 

Gæster kulturarrangementer 

Dronningesalen 40 - 50 150 – 600 mad/kaffe/vin 

Gæster kulturarrangementer 

øvrig 35 - 40 20 – 100 kaffe/vin/kage 

Gæster til omvisninger ca. 120  5 - 25  kaffe/kage 

Kulturnatten (oktober) 1 

4500 – 

6500 

sandwich/suppe/ 

kaffe/kage/vin 

Børnekulturnatten (marts) 1  185 børnevenlig mad 

Nytårstaffel (januar) 1 200 – 320 

3 retters menu, vine, kana-

peer, drinks 

Kultur/sportsarrangementer 

på Søren Kierkegaards Plads 

(erhvervslejemål) 2 -4 

1000 – 

6000 sandwich/kaffe/Frugt/Kage 

 

For at øge servicen og lette logistikken i forbindelse med mødeforplejning, ønsker 

Det Kgl. Bibliotek at etablere en kaffelounge i forbindelse med mødelokalerne på 1. 

sal over caféen. Tanken er, at gæsterne fra de mindre mødelokaler i deres pauser 

kan besøge loungen og betjene sig selv med kaffe/the og vand efter behov.  

 

Ved mindre arrangementer for erhvervskunder spises der pt. ofte i restauranten, 

mens der ved større konferencer er der stående spisning i Atriet. Det Kgl. Bibliotek 

ønsker et koncept, hvor flere gæster kan få mulighed for at indtage deres mad sid-

dende.   

2.4. Mulighed for investering i ombygning og møbler 

Ansvaret for investeringer i ombygninger og indkøb af nye møbler/interiør ligger som 

udgangspunkt hos Det Kgl. Bibliotek inden for rimelige økonomiske rammer.   
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Det Kgl. Bibliotek vil i dialog med forpagter gennemføre visse ombygninger af pro-

duktionskøkkenet og investere i indretning af spiseområder i forbindelse med overta-

gelse af forpagtningen. Nogle ændringer vil kunne gennemføres fra starten, mens 

andre vil skulle planlægges, så det passer med sæson for arrangementer og øvrige 

aktiviteter i huset.  

 

Indretningen i Den Sorte Diamant skal ske i respekt for bygningens markante arkitek-

tur og dens særlige æstetiske udtryk. Det Kgl. Bibliotek vil tilknytte en ekstern indret-

ningsarkitekt, der i tæt samarbejde med forpagter kan finde ønskede løsninger, inden 

for en rimelig økonomisk ramme.  

 

Det Kgl. Biblioteks budget til investeringer i køkken, indretning og møblering er ikke 

fastlagt på forhånd, men vil skulle afklares i forbindelse med indgåelse af kontrakt.  

 
Der vil ligeledes skulle laves en plan for investeringer på længere sigt, og der skal 

ske en løbende og gensidig forventningsafstemning i forhold til udviklingsmuligheder 

til glæde for begge parter.   

3. Annonceringsproces  

3.1. Kontaktperson  

Al henvendelse vedr. annoncering kan ske pr. mail til Lotte Svenningsen lsve@kb.dk 

med cc til Hanne Lund-Hansen hlh@kb.dk.  

3.2. Tidsplan for annoncering 

Det Kgl. Bibliotek forventer at gennemføre annonceringen efter nedenstående tids-

plan. Der kan forekomme ændringer i datoer undervejs.  

 

Tidspunkt Begivenhed 

9. april 2019  Annoncering af materiale om forpagtning 

26. april 2019 kl. 11-12  

og 2. maj 2019 kl. 11-12  

Mulighed for besigtigelse af arealer omfattet af for-

pagtningen 

6. maj 2019  Frist for spørgsmål til annonceringsmaterialet 

9. maj 2019  Seneste besvarelse af spørgsmål 

 

16. maj 2019 kl. 24. 

 

Ansøgningsfrist 

 

27./28. maj 2019 1. møde: Præsentation af ansøgning – Tidspunkt 

aftales  

6./7. juni 2019  2. møde: Afklaringsmøde med ansøger – Tids-

punkt aftales 

17. juni 2019  Ny forpagter orienteres 

Uge 26 2019 Kontraktunderskrift 

1. oktober 2019 Kontraktstart 

mailto:lsve@kb.dk
mailto:hlh@kb.dk
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Eventuelle forsinkelser vil inden ansøgningsfristens udløb blive annonceret på hjem-

mesiden. Efter ansøgningsfristen vil eventuelle forsinkelser blive meddelt direkte til 

ansøgerne.  

3.3. Annoncering 

Opgaven annonceres på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside og med link fra Det Kgl. Bib-

lioteks øvrige sociale medier.  

 

http://www.kb.dk/da/kb/mad-og_drikke/ny_forpagter.html  

3.4. Spørgsmål og svar 

Spørgsmål til forpagtningen, annonceringsmaterialet, ansøgning mv. skal altid stilles 

skriftligt og kan ske pr. e-mail til Lotte Svenningsen lsve@kb.dk med cc til Hanne 

Lund-Hansen hlh@kb.dk.  

 

Mails med spørgsmål skal i emnefeltet mærkes med ’Spørgsmål vedr. forpagtning i 

Den Sorte Diamant’. 
 

Spørgsmål kan stilles frem til og med: 

 

fredag den 6. maj 2019 

 

Spørgsmål modtaget efter d. 6. maj vil ikke blive besvaret. Spørgsmålene vil blive be-

svaret skriftligt. Alle spørgsmål og svar bliver i anonymiseret form lagt på Det Kgl. 

Biblioteks hjemmeside www.kb.dk senest onsdag den 9. maj 2019.  

 

Potentielle ansøgere opfordres til løbende at holde øje med eventuelle spørgsmål og 

svar. 

 

Ansøger kan skriftligt anmode om at få udleveret information om de ansættelsesfor-

hold, der eksisterer i den nuværende forpagtning, i tilfælde af at der skal ske virksom-

hedsoverdragelse. 

3.5. Besigtigelse / rundvisning 

Det Kgl. Bibliotek tilbyder mulighed for at besigtige køkkenfaciliteter og spiseområder 

ved rundvisninger på de to følgende datoer: 
 

Fredag den 26. april 2019 kl. 11.00-12.00 

 

og 

 

torsdag den 2. maj 2019 kl. 11.00-12.00 

 

Mødestedet er begge dage inden for svingdørene ved hovedindgangen til Den Sorte 

Diamant: 

http://www.kb.dk/da/kb/mad-og_drikke/ny_forpagter.html
mailto:lsve@kb.dk
mailto:hlh@kb.dk
http://www.kb.dk/
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Det Kgl. Bibliotek, 

Søren Kirkegaard Plads 1, 

1221 Købehavn K. 

 

Der er ikke krav om deltagelse ved besigtigelsen.  

 

Deltagelse i besigtigelsen kan kun ske efter forudgående tilmelding. Tilmelding til be-

sigtigelsen skal ske til Lotte Svenningsen pr. e-mail lsve@kb.dk med cc til Hanne 

Lund Hansen hlh@kb.dk.  
 

Konsulent Pia Rasmussen fra Københavns Madhus forestår besigtigelsen sammen 

med konsulent Line Rise Nielsen og bygningschef Christian Bruun.  

 

Bemærk at der ved besigtigelsen kun kan stilles spørgsmål vedr. arealer og lokaler. 

Spørgsmål vedr. forpagtningen, annonceringsmaterialet, ansøgning mv. skal stilles 

skriftligt som beskrevet ovenfor.   

3.6. Annullering af annoncering 

Det Kgl. Bibliotek forbeholder sig ret til at annullere annonceringen, såfremt der fore-

ligger saglige grunde eller forhold herfor. En annullering vil blive skriftligt begrundet 

over for ansøgere.  

 

4. Ansøgningens indhold og udformning   

Ansøgningen til opgaven som forpagter i Den Sorte Diamant skal indeholde:  

 

 Besvarelse/beskrivelser for hver enkelt af kvalitative kriterier oplistet i pkt. 

6.1-6.6 

 Bindende bud på omsætningsbaseret forpagtningsafgift jf. pkt. 6.7 

 1-2 referencer fra tilsvarende opgaver som ansøger (virksomheden) tidligere 

har været involveret i jf. pkt. 6.3 

 CV for den eller de personer, der vil vagetage den daglige ledelse af for-

pagtningen samt centrale kontaktperson/-er for Det Kgl. Bibliotek jf. pkt. 6.3. 

 

Den vindende ansøgning vil som kontraktbilag blive en del af kontraktgrundlaget.   

4.1. Omkostninger 

Der ydes hverken vederlag eller godtgørelse for de omkostninger ansøgere måtte af-

holde i forbindelse med at udarbejde og fremsende ansøgninger.  

mailto:lsve@kb.dk
mailto:hlh@kb.dk
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4.2. Ansøgningsfrist og -aflevering 

Ansøgning sendes pr. e-mail til Lotte Svenningsen lsve@kb.dk med cc til Hanne 

Lund Hansen hlh@kb.dk  
 

Den 16. maj 2019 kl. 24. 

 

Ansøgningen er bindende i 6 måneder fra den dag Det Kgl. Bibliotek modtager an-

søgningen. til og med den 16. november 2019.  

 

Ansøgninger der er modtaget efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.  

5. Evaluering af ansøgningen  

For at sikre de bedste forudsætninger for en grundig evaluering vil alle ansøgere 

blive indbudt til et 1. møde med mulighed for at præsentere den afleverede ansøg-

ning og svare på Det Kgl. Biblioteks eventuelle afklarende spørgsmål til materialet.  

Herefter vil alle ansøgere blive indkaldt til et 2. møde – et sidste afklaringsmøde.  

 

Der vil forud for møderne blive udsendt en indkaldelse med dagsordenen for mø-

derne.  

 

Udvælgelsen af den kommende forpagter vil ske på baggrund af en grundig evalue-

ring og gennemgang af de ansøgninger, som Det Kgl. Bibliotek modtager.  

 

Evalueringen foregår på baggrund af nedenstående kvalitative kriterier (pkt. 6.1-6.6) 

samt et kriterium vedr. økonomi (pkt. 6.7). Det er for hvert kriterium beskrevet, hvad 

der vægtes særligt positivt i forbindelse med evalueringen af det pågældende krite-

rium.  

6. Kriterier 

Kriterierne er beskrevet nedenfor i vilkårlig rækkefølge. Kriterierne madkvalitet og 

økonomi vil i den samlede evaluering blive vægtet højest.  

6.1. Kreativitet i forhold til madkoncept og indretning 

Det Kgl. Bibliotek ønsker en forpagter, der er nyskabende og ambitiøs og ønsker at 

gå forrest i udviklingen af madkoncept og indretningen omkring måltidet.  

 

Madmæssigt ønsker Det Kgl. Bibliotek fokus på et grønt, klimavenligt og gerne smalt 

sortiment og prioriterer god madmæssig kvalitet frem for et stort udvalg. Målsætnin-

gen for konceptet er, at alle besøgende skal opleve, at maden og måltidet er af høj 

kvalitet, og gerne blive positivt udfordret af både maden og rammerne for måltidet ift. 

servering, indretning og betaling. Samtidigt skal konceptet være holdbart, og gerne 

rodfæstet i den kommende forpagters erfaringer, eller særlige indblik i branchen. 

mailto:lsve@kb.dk
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Beskrivelsen af indretningskonceptet vil blive anset som et idéoplæg, som den kom-

mende forpagter efterfølgende kan konkretisere i tæt samarbejde med Det Kgl. Bibli-

otek og bibliotekets arkitekter med henblik på at realisere ny indretning og evt. om-

bygninger mv. i løbet af forpagtningsperioden. Det skal fremgå af oplægget, om der 

tænkes ombygget forud for åbning af den nye forpagtning, eller om der arbejdes med 

et længere sigte.  

 

Ansøger bedes skitsere ideer til et samlet mad- og måltidskoncept for forpagt-

ningen i Den Sorte Diamant.  

 

Ansøger bedes beskrive, hvordan spisearealer kan gentænkes og indrettes, så 

de bedst muligt understøtter mad- og måltidskonceptet.  

 

Det vægtes særlig positivt: 

- At det foreslåede koncept er nytænkende og kreativt, og lægger sig i front i 

forhold til den øvrige udvikling lignende steder i København.  

- At det via ansøgers besvarelse er tydeligt, at ansøger ser husets mangfol-

dighed af brugere som en værdi og kan beskrive en rummelighed i forhold til 

de mange forskellige brugere i sit mad- og måltidskoncept. 

- At det foreslåede koncept passer ind i Det Kgl. Biblioteks grundfortælling og 

de arkitektoniske rammer. 

- At ansøger kommer med forslag til en betalingsløsning, der dels sikrer et 

godt flow og dels giver mulighed for prisdifferentiering i forhold til personale 

og studerende. 

- At udnyttelsen af lokalerne optimeres.  

6.2. Samarbejde  

Det Kgl. Bibliotek ønsker, at forpagter og biblioteket indgår i et stærkt og konstruktivt 

samarbejde, hvor begge parter har et fælles ansvar for at tiltrække kunder vha. mar-

kedsføring og give brugerne en god helhedsoplevelse, når de besøger Den Sorte Di-

amant. Dette vil øge værdien og indtjeningsmulighederne for både Det Kgl. Bibliotek 

og forpagter.  

 

Det er særlig vigtigt, at de betalende kunder til kulturarrangementer og til møder og 

konferenceområdet får en tilfredsstillende oplevelse. Forpagter forventes derfor at 

indgå i et særligt partnerskab med Det Kgl. Biblioteks Kulturafdeling om at betjene 

kultur- og konferencekunderne. Dette indebærer en løbende dialog om udvikling af 

området samt et tæt samarbejde med daglig kontakt om kvalitet, kundeservice og lo-

gistik. 

 

Ansøger bedes beskrive, hvordan Det Kgl. Bibliotek og forpagter i fællesskab 

kan gentænke og markedsføre Den Sorte Diamant inden for rammerne af det 

nye mad- og måltidskoncept – både i forhold til de daglige brugere og som ve-

nue. 
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Ansøger bedes beskrive, hvordan og på hvilke områder Det Kgl. Bibliotek og 

forpagter kan opnå et godt dagligt samarbejde både i forhold til administration 

og drift samt i forhold til Kulturafdelingen vedr. salg og branding af Det Kgl. 

Bibliotek som møde- og konferencevenue.  

 

Det vægtes særlig positivt: 

- At ansøger viser forståelse for det daglige samarbejde, og at forpagtningen 

skal kunne fungere i et levende hus både hvad angår logistik og drift 

- At ansøger tydeligt viser, hvordan madkonceptet kan markedsføres til speci-

fikke målgrupper.  

- At der angives forslag til samarbejde i forhold til branding og salg af Det Kgl. 

Bibliotek som møde- og konferencevenue. 

6.3. Erfaring og faglighed 

Det Kgl. Bibliotek ønsker, at den kommende forpagter har solid erfaring med drift af 

større restaurant-, café- og cateringvirksomhed. Det forventes, at den kommende for-

pagter har de relevante kompetencer til at kunne drive Det Kgl. Biblioteks forpagt-

ningsopgave både hvad angår kompleksitet og omfang. 

 

Det Kgl. Bibliotek lægger vægt på, at forpagters medarbejdere har relevant faglig ud-

dannelse, kvalifikationer og/eller erfaring, der bedst muligt matcher bibliotekets krav 

og forventninger til forpagtningsopgaven. 

 

Især vægter Det Kgl. Bibliotek, at den kommende forpagter indsætter en kvalificeret 

og faglig kompetent leder, der er fast tilknyttet Det Kgl. Bibliotek i den daglige drift.  

 

Ansøger bedes beskrive sine erfaring inden for forpagtning af lignende virk-

somhed og hvordan forpagter håndterede de forskellige elementer i forpagtnin-

gen, herunder indsættelse af en daglig leder.  

 

Ansøger skal i ansøgningen vedlægge 1-2 referencer fra tilsvarende opgaver, 

som ansøger (virksomheden) tidligere har været involveret i. En beskrivelse af 

referencerne samt kontaktoplysning på vedkommende, som ansøger har udført 

opgaven for.  

 

Ansøger skal i ansøgningen vedlægge CV for den eller de personer, der vil va-

retage den daglige ledelse af forpagtningen og være central(e) kontaktperson/-

er for Det Kgl. Bibliotek. 

 

Det vægtes særlig positivt: 

- At ansøger kan påvise solid erfaring med drift af større opgave, der matcher 

Det Kgl. Biblioteks forpagtningsopgave både hvad angår kompleksitet og 

omfang. 

- At ansøgers ledende medarbejder(e) har kvalifikationer og erfaringer der 

svarer til det ansvar, som ligger i forpagtningsopgaven.   
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6.4. Madkvalitet 

Det Kgl. Bibliotek ønsker at tilbyde både brugere og medarbejdere daglige velsmag-

ende, frisklavede måltider, der er baseret på råvarer af høj kvalitet med en grundlæg-

gende omtanke for bæredygtighed. Der lægges derfor vægt på, at maden er veltilla-

vet og tilsmagt. Det Kgl. Bibliotek lægger stor vægt på frisklavet mad, der produceres 

i Den Sorte Diamant. 

 

Det Kgl. Bibliotek ønsker at samarbejde med en forpagter, der kan tilbyde et mad- og 

måltidskoncept, der er bæredygtigt og har grøntsager og sæson i centrum. Det skal 

være nemt for den daglige bruger at træffe det sunde valg både i forhold til måltidet 

og udvalg af snacks i løbet af dagen. 

 

Ansøger bedes beskrive kvalitet og råvarer i forhold til mad- og måltidskoncep-

tet, herunder i hvor høj grad maden er frisklavet fra bunden samt hvordan der 

arbejdes med og graden af økologi, bæredygtighed og klimahensyn.  

 

Ansøger bedes beskrive mulighederne for at producere frisk mad på stedet, 

samt i hvilket omfang, der vælges andre løsninger end mad produceret i det ek-

sisterende køkken, samt begrundelse i logistik, kapacitet eller økonomi for så-

danne løsninger.  

 

Det vægtes særlig positivt: 

- At maden er frisklavet og tilberedes fra bunden i Den Sorte Diamant.  

- At madkonceptet er klimavenligt og bæredygtigt og at ansøger tager stilling 

til valg af producenter, anvendelse af kød (eks. naturpleje), fisk og andre 

produkter, der tydeligt viser en forståelse for klimaproblematikken relateret 

til fødevareproduktionen.  

- At økologiprocenten - også i udvalget af snacks - holdes højt i forhold til pri-

sen. 

6.5. Menuer og prissætning  

Det Kgl. Bibliotek har fokus på, at der skal være relevante måltidstilbud til alle biblio-

tekets brugergrupper. Mad- og måltidskonceptet skal kunne rumme, at der både er 

daglige brugere af huset, samt turister og event- og restaurantgæster, der kommer i 

en særlig anledning. Konceptbeskrivelsen skal derfor indeholde løsninger på, hvor-

dan der sikres et godt og hurtigt flow for den enkelte bruger, og en rummelighed 

overfor, at målgrupperne blandes i de forskellige spisearealer, også med gæster i 

biblioteket, der ikke er betalende gæster hos forpagteren. 

 

Ansøger bedes i ansøgningen komme med forslag til følgende menuer og ku-

vertpriser. De angivne priser er ikke bindende men blot vejledende: 

 

Café:  

 Morgen: Et enkelt morgenmadskoncept 

 Formiddag/eftermiddag: Primært kaffe og kage 
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 Sen eftermiddag/aften: Forplejning til kulturgæsten 

 Et mindre udvalg af småretter, som enten kan spises i cafeen eller ta-

ges med på vejen til de kunder, der ikke spiser i caféen. 

 

Kantine/Restaurant: 

 Ugeplan for kantine og restaurant – afhængig af forslag til koncept 

 Middag for 60 personer 

 

Catering: 

 Heldagsmødeforplejning (standard kl. 9 – 16) for hhv. 8 og 350 perso-

ner 

 Receptionsmenu til 200 personer 

 

Intern forplejning: 

 Intern mødeforplejning på Det Kgl. Bibliotek: Frokost og drikkevarer til 

10 personer  

 Intern reception for 50 personer på Det Kgl. Bibliotek (eks. jubilæum 

eller fratrædelse) 

 

Ansøger bedes beskrive, hvordan det overordnede koncept kan tilpasses, så 

udvalg og prisniveau matcher betalingsvilligheden hos de forskellige bruger-

grupper.  

 

Det vægtes særlig positivt: 

- At ansøger har fokus på kvalitet samtidig med, at der tages højde for beta-

lingsvilligheden hos de enkelte brugergrupper. 

- At der angives forslag til en differentieret betalingsløsning for ansatte, stude-

rende, events og andre gæster.  

6.6. Øvrige faktorer 

Det Kgl. Bibliotek er opmærksom på, at der er andre parametre, der kunne være re-

levante i forbindelse med varetagelse af forpagteropgaven i Den Sorte Diamant. Ek-

sempelvis hvordan bibliotekets kerneopgaver og grundfortælling kan sættes i spil i 

løsningen af forpagteropgaven.  

 

Ansøger opfordres til at komme med gode idéer og kreative forslag, der udfordrer de 

nuværende rammer.   

 

Ansøger har i ansøgningen mulighed for at anføre yderligere parametre, der 

kan være relevant for løsning af forpagteropgaven.  

6.7. Økonomi 

Forpagtningsafgiften er sammensat af en fast grundafgift, jf. pkt. 12.2 i kontraktudka-

stet samt en omsætningsbaseret afgift, som ansøger skal byde ind med jf. Bilag 3: 

Økonomi – Forpagtningsafgift og kantinetilskud. 
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Den tilbudte omsætningsbaserede afgift vil blive vægtet højt i den samlede evalue-

ring af ansøgningerne. 

 

Ansøger skal i ansøgningen anføre bindende tilsagn om omsætningsbaseret 

forpagtningsafgift inden for intervallerne: 

 

Bruttoomsætning kr. 0 - 7 mio.  Ingen afgift 

Bruttoomsætning kr. 7 - 14 mio.                 % (min. 7 %) 

Bruttoomsætning fra kr. 14 mio.             % (min. 5 %) 

 



 

 

 

Bilag 1 

Grundfortælling – Den Sorte Diamant 

Kulturscene og formidling  studieliv og læsesale  møde- og konferencested  turist-

mål 

 

300.000 årlige gæster  90 årlige kulturarrangementer  500 årlige erhvervskundear-

rangementer 

 

Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek, der bevarer og formidler kulturarv, 

så den skaber værdi for samfundet. Den kulturarv, Det Kgl. Bibliotek har ansvaret for, 

omfatter trykte bøger og blade, aviser, billeder, landkort, digitale udgivelser, radio- og 

tv-udsendelser m.m.  

 

Det Kgl. Bibliotek har ligeledes en væsentlig opgave som universitetsbibliotek. Målet 

er at gøre information og viden tilgængelig for uddannelse og forskning og i det hele 

taget sikre, at borgerne kan håndtere de enorme mængder information og data, der 

befinder sig på nettet. Det er bibliotekets ønske at bidrage til dannelse – uddannelse, 

meningsdannelse og almendannelse – for derved at medvirke til at opretholde et de-

mokratisk og åbent samfund.   

 

Med digitaliseringen er Det Kgl. Bibliotek under stærk forandring. Der er i dag ikke så 

mange bøger og trykte materialer – meget er digitalt. Det Kgl. Bibliotek er derfor i sti-

gende grad langt mere end fysiske rammer for materialesamlinger. Biblioteket er et 

sted med mange slags aktiviteter, hvor der i højere grad er fokus på at skabe skønne 

rum og velindrettede miljøer med plads til både fordybelse, læring, samtale; oplys-

ning og oplevelse. Her er brugernes behov i centrum – også de helt jordnære behov 

for god mad og drikke. Det handler langt fra kun om åndelig føde.    

 

Det Kgl. Bibliotek har en række adresser både øst og vest for Storebælt der er åbne 

for publikum. Hvert sted har sin egen grundfortælling og sit eget publikum. Nogle af 

dem er kendetegnet ved ikoniske bygningsværker som Bogtårnet i Aarhus og Den 

Sorte Diamant i København.  

 

Bygningerne på Slotsholmen 

På Slotsholmen har Det Kgl. Bibliotek tre bygninger der på smukkeste vis er forbun-

det og illustrerer en del af bibliotekets historie.  

Den ældste bygning Holm fra 1906 ligger med udsigt til Slotsholmens stemningsfulde 

og grønne åndehul: Bibliotekshaven. Fra Holm er der direkte adgang til 60’er-bygnin-

gen Hansen og videre til den moderne Kirkebybro. Broen går henover den befær-

dede Christians Brygge til Den Sorte Diamant, der rejser sig som en kolossal, skin-

nende monolit ved Københavns havnefront. 

 

Et åbent bibliotek 

Allerede i 1793 åbnede Christian VII Det Kgl. Bibliotek for alle borgere - og sådan har 

det været lige siden. Det var unikt for sin tid og er fortsat noget ganske særligt, når 

man sammenligner med nationalbiblioteker i resten af verden.  

Åbenheden var en af de grundlæggende værdier som arkitekterne Schmidt Hammer 

Lassen ville udtrykke, da de tegnede Den Sorte Diamant, der stod færdig i 1999. Det 
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måske lidt tilknappede ydre åbner sig i et lyshav, når man kommer ind i bygningen og 

indbyder til at man tager ophold og udforsker bygningen.  

 

Der arbejdes fortsat på at åbne huset for et bredere publikum. Diamanten er åben for 

alle. Her har man med eller uden specifikke ærinder lov til at komme, og der betales 

ingen entré for at hænge ud eller gå rundt i bygningen. Grundvibrationen i huset er, 

at alle er velkomne. 

 

Kulturscene, oplevelser, formidling 

Den Sorte Diamant er Det Kgl. Biblioteks kulturscene, hvor udstillinger, koncerter, fo-

redrag og samtaler skabes med udspring i bibliotekets samlinger og kerneopgaver. 

På et højt kreativt niveau med internationalt udsyn danner huset ramme om oplevel-

ser, der formidler viden, samlinger og kulturarv, og som vækker nysgerrighed og en-

gagement.  

Det Kgl. Biblioteks enorme samlinger af litteratur, sjældne bøger, forfatterarkiver, fo-

tografier, småtryk, noder og meget mere sættes konstant i spil på nye måder, der ak-

tualiserer og perspektiverer Danmarks trykte kulturarv for en nutidig befolkning i for-

andring. 

Diamanten har et solidt greb i både det modne, historisk og kulturinteresserede publi-

kum og yngre studerende. Herudover tiltrækker det varierede program alt efter ind-

hold og genre mellemgruppen (25-45 år), meningsdannere, kunstpublikummet, sam-

fundsinteresserede og mange flere. 

Kulturarven skal være levende og væsentlig for en bred vifte af aldersklasser og 

samfundsgrupper. Ud fra et ønske om at åbne huset for et bredere publikum vil Det 

Kgl. Bibliotek øge fokus på kultur- og formidlingsaktiviteter udviklet specifikt til børn, 

familier og skoleklasser. Den Sorte Diamant er ikke fra starten tænkt med familier og 

børn for øje, men et dedikeret område åbner i efteråret 2019 med en totalrenoveret 

Galejsal i Holm-bygningen. 

Det efterstræbes af og til at åbne hele huset op for kulturaktiviteter i Atrium, Kirkeby-

broen, caféområdet, udstillingsarealerne, den gamle læsesal – eller lokaliteter om-

kring Den Sorte Diamant som den smukke Bibliotekshave eller Søren Kierkegaards 

Plads.  

 

Studieliv og læsesale 

De universitetsstuderende præger og bruger Den Sorte Diamant på mange måder 

hver eneste dag. De henter studiemateriale, de læser alene på en læsesal eller ar-

bejder i grupper i de åbne studieområder, de får litteraturvejledning og så hænger de 

ud i bygningen, i caféen og på havnefronten. De studerende skaber et væsentligt liv i 

Den Sorte Diamant – og er med til at understrege oplevelsen af et åbent, levende 

hus med en uformel stemning.  

 

Vores fælles kulturarv står til rådighed for alle på den sikrede læsesal. Her har besø-

gende mulighed for at bestille unikke materialer fra det Kgl. Biblioteks magasiner 

frem. Brugerne kan få adgang til alt lige fra Gutenberg-bibelen til H.C. Andersens pa-

pirklip eller Tove Ditlevsens breve.  

Alle læsesale i Diamanten har glasfronter mod atriet, så husets gæster kan følge 

med i studielivet og den koncentrerede stemning på læsesalene. 
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Kulturpublikummer, konferencegæster og turister vil derfor sjældent opleve kun at 

møde nogen, der ligner dem selv. Denne mangfoldighed er en styrke også set med 

kommercielle briller. Det Kgl. Bibliotek fokuserer derfor løbende på at skabe rum til 

de studerende, både dedikerede og af den uformelle slags. 

 

Møder, events og konferencer 

Den Sorte Diamant er også et moderne møde-, event- og konferencehus med plads 

til mange typer af arrangementer fra 2 til 600 deltagere. Eksterne mødearrangører af-

holder pt. ca. 550 arrangementer om året. Ud over de fem mødelokaler med havne-

udsigt og en sal af meget høj kvalitet tilbyder Den Sorte Diamant en ramme, hvor 

nærheden til Det kgl. Biblioteks samlinger og kernefortælling kan give kundernes ar-

rangementer en ekstra dimension. Her kan mødegæster mærke historiens vingesus 

og opleve kulturarven på nært hold.   

Dronningesalen er en af Danmarks smukkeste og mest eksklusive konference- og 

koncertsale. Salen danner ramme for foredrag, debatter, produktpræsentationer, in-

ternationale konferencer og andre udlejningsarrangementer. 

Frokostpauser, receptioner og mere uformelle events folder sig ud i Diamantens ly-

sende hjerte: det højloftede (29 meter!) atrium og er med til at give yderligere liv i 

bygningen. 

Det Kgl. Bibliotek udvikler løbende Den Sorte Diamant som møde- og konferenceve-

nue, der kan rumme udlejningsarrangementer, der giver en særlig mindeværdig ople-

velse.   

 

Turistmål 

Den Sorte Diamant er et arkitektonisk vartegn i København og med sin beliggenhed 

ved havnefronten et yndet mål for turister – både nationale og internationale. Turist-

strømmen stiger år for år i København, hvilket også gælder i Diamanten. 

Det Kgl. Bibliotek på Slotsholmen er i øvrigt en af 19 destinationer i Københavns Kul-

turkvarter, hvor man kan opleve Danmarks fortid, nutid og fremtid - inden for en ra-

dius af blot 10 minutters gang. Hvor nogle af de andre af kvarterets institutioner og 

museer kræver entré, har Den Sorte Diamant fri adgang til både flot arkitektur, hav-

neudsigt, toiletter, café, restaurant og butik – og åbent om mandagen. Det gør huset 

attraktivt for de turister, kulturkvarteret forsøger at få fat i.  

 

Som turistmål er Diamanten ekstra attraktiv på grund af de mange studerende og an-

dre lokale københavnere, der bruger bygningen i det daglige. For mange turister er 

de lokale beboere destinationen i sig selv, og i Den Sorte Diamant kan man som tu-

rist komme tæt på det lokale liv – samtidig med at man evt. får sig en kulturel ople-

velse. 

 

Offentlige rundvisninger i huset – som nu tilbydes fast på engelsk – samt udstillin-

gerne udgør de udenlandske turisters primære kulturforbrug i Den Sorte Diamant. 

Med åbningen af en permanent fotoudstilling i 2020 er målet, at andelen af turister i 

udstillingerne vil vokse. 
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Det Kgl. Bibliotek ønsker at udvikle tilbud og rammer, der matcher turisternes behov 

og afspejler Det Kgl. Biblioteks stærke brand som Danmarks nationale bibliotek. 

Gerne med et mere kommercielt fokus – med butik, café og restaurant i centrum.  

 

Og til sidst 

Det Kgl. Bibliotek har et stort ønske om at løfte oplevelsen for brugerne og skabe 

endnu flere tilbud og muligheder - ikke mindst i den gamle del af biblioteket. Her vil 

biblioteket gerne på sigt åbne den gamle indgang, så man igen har direkte adgang til 

og fra den poetiske bibliotekshave.  

 

Også Søren Kierkegaards Plads – Københavns tredje største plads – hvorfra der er 

indgang til Den Sorte Diamant ønsker Biblioteket at ombygge og nyindrette, så plad-

sen kan blive et nyt åbent kulturcentrum. Med åbningen af BLOX og den kommende 

cykelbro til Christianshavn er der skabt nye muligheder for liv på pladsen.  

 

I det hele taget giver byudviklingen mod havnefronten nye muligheder for at udvikle 

både bygninger og omgivelser på Slotholmen, og en arbejdsgruppe på tværs af Kul-

turinstitutionerne på Slotsholmen er i fuld gang med at afsøge potentialet.    

 

Forpagters rolle 

Det er vigtigt for Det Kgl. Bibliotek, at forpagter kan se sig selv i denne grundfortæl-

ling. I samarbejde med Det Kgl. Bibliotek forventes forpagter aktivt at bidrage til den 

fortsatte udvikling af et attraktivt og levende bibliotek og kulturhus.  



 

 

 

Bilag 2 

Brugergrupper 

Den Sorte Diamant besøges hver dag af hundredevis af gæster, der hver især har 

unikke behov i forhold til forplejning. 

 

Et moderne, varieret og attraktivt madtilbud er med til både at tiltrække og fastholde 

gæster dagen igennem, med øget brug af husets andre tilbud og evt. øgede indtæg-

ter til følge.  

 

Den Sorte Diamant har en af Københavns mest spektakulære placeringer på havne-

fronten, og madkonceptet skal understøtte og harmonere med Den Sorte Diamants 

brand: Et levende og moderne hus med vedkommende kultur af høj kvalitet, viden, 

banebrydende arkitektur, historie – og kulinariske oplevelser. 

 

DEN SORTE DIAMANTS BRUGERE 

 

Følgende er en beskrivelse af Den Sorte Diamants mange forskellige brugere, samt 

deres individuelle behov i forhold til et nyt madkoncept. Beskrivelsen skal ses som 

baggrundsviden til det øvrige materiale, og udgør ikke kravene til ny forpagter. 

 

Studerende 

De mange studerende som dagligt benytter Den Sorte Diamant som læse- og ar-

bejdssted har et løbende behov for forplejning fra tidlig morgen til sidst på eftermid-

dagen.  

Primære behov: 

 Billige priser på mad og drikke, herunder kaffe 

 Enkle retter, der ikke kræver nævneværdig forberedelsestid og kan udleveres 

mere eller mindre med det samme 

 Nemt håndtérbar mad såsom sandwich eller wraps samt energigivende snacks 

 Mulighed for at hænge ud med en øl eller et glas vin f.eks. fredag eftermiddag 

efter endt arbejdsuge – og måske spise aftensmad 

 

Turister 

Mange turister lægger vejen forbi Diamanten med henblik på at opleve og tage bille-

der af arkitekturen og i visse tilfælde besøge en udstilling.  

Primære behov: 

 Et sted, hvor man kan tage en pause fra sin sightseeing med noget nemt, fx 

kaffe og kage, uden nødvendigvis at skulle stå i en lang kø 

 Være det samme sted, som de lokale københavnere (”locals are the destination” 

som Wonderful Copenhagen formulerer det) 

 Prismæssigt rimeligt, men ikke nødvendigvis lige så billigt som for de studerende 

 Mange turister opfatter København som en maddestination, og vil derfor opsøge 

spisesteder med et højt kvalitetsniveau, spændende madkoncepter eller lokalko-

lorit 

 

Kulturgæster til arrangementer 

Består hovedsageligt af voksne kulturgæster, der ofte besøger Diamantens tilbud i 

aftentimerne.  

Primære behov: 
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 Et sted, hvor man kan sidde og have en samtale inden et arrangement og gerne 

drikke et glas vin med snacks som fx nødder eller oliven til 

 En del af aftengæsterne vil tillige være interesseret i at kunne spise aftensmad til 

’en rimelig penge’ inden arrangementet 

 Ingen forventning om gourmetniveau, men noget ’ærlig’ mad af god kvalitet, som 

prismæssigt ligger på et mellemniveau, hvor de fleste kan være med. Gerne 

med klart koncept, som let kan blive kendt i byen 

 Potentiale for gæster, der bliver hængende og vil fordøje en kulturoplevelse med 

vin/øl og snacks efterfølgende 

 

Voksne kulturgæster til udstillinger 

Voksne kulturgæster der ofte besøger Diamantens tilbud i dagtimerne og om lørda-

gen. De har på mange måde samme behov som turisterne og de øvrige kulturgæ-

ster. 

Primære behov: 

 Et sted, hvor man blot kan få noget nemt, fx noget at drikke eller kaffe og kage, 

uden nødvendigvis at skulle stå i en lang kø 

 En del af dagsgæsterne vil tillige været interesseret i at kunne spise frokost med 

udsigt til havnen 

 

Kulturgæster - familier og børn 

Familier og børn udgør et nyere satsningsområde på Den Sorte Diamant.  

Primære behov: 

 Et område, hvor man kan spise en medbragt madpakke og slappe af 

 En café med børnevenligt og prismæssigt tilgængeligt tilbud og indretning 

 

Udlejningsgæster til mødelokaler og Dronningesalen (B2B kunder) 

Møde- og konferencevirksomheden er af stor betydning for både Det Kgl. Bibliotek 

og forpagters indtjeningsmuligheder. Fra kundens side forventes der større fleksibili-

tet, originalitet og kreativitet med forplejningsmulighederne end tidligere. Brugerne 

her er både danske og udenlandske og fra små og store virksomheder og organisati-

oner. 

Primære behov: 

 Sund og økologisk catering/forplejning som så vidt muligt understøtter bæredyg-

tighed  

 At kunne købe faste pakker til hel- og halvdags møder 

 At kunne stå og spise og netværke samtidig i pauser mellem møder/konferencer 

 At kunne sidde et sted mere privat uden for meget larm og forstyrrelse, fx et af-

grænset område  

 Mad af god kvalitet – ikke nødvendigvis gourmet, men af høj kvalitet 

 Mulighed for servering af tilpassede måltider eksempelvis halal, vegansk, diæt 

 

Freelancere og iværksættere 

Der er en stigende tendens til at freelancere og iværksættere finder alternative mø-

desteder til professionelle møder og i den forbindelse benytter Atriet som ”kontor”.  

Freelancere og iværksættere indgår sammen med de studerende i gruppen af biblio-

teks daglige brugere. De har derfor samme behov, men en del vil være villige til at 
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betale for et noget højere niveau af forplejningen end de studerende også f.eks. i for-

bindelse med formelle og uformelle frokostmøder.  

 

Øvrige frokostgæster 

De omkringliggende ministerier, fonde og bestyrelser bruger Diamanten til frokostmø-

der. Brugergruppen værdsætter et højt kvalitetsniveau og beliggenheden  

Primære behov: 

 At kunne sidde et sted ’privat’ uden for meget larm og forstyrrelse, fx et afgræn-

set område  

 Mad af god kvalitet – ikke nødvendigvis gourmet, men af høj kvalitet 

 Prismæssigt må det godt ligge i den højere ende, men ikke helt i top (det er vur-

deringen at denne gruppe ikke efterspørger mad på ’top-niveau’, men vil være 

godt tilfredse med mad af høj kvalitet til en pris i den mellemste ende – noget de 

kan ’forsvare’) 

 Ville også være interesserede i et sted kendt for et særligt koncept 

 

Eksterne forskere 

Eksterne forskere indgår sammen med de studerende i gruppen af biblioteks daglige 

brugere. De har derfor samme behov, men en del vil være villige til at betale for et 

noget højere niveau af forplejningen end de studerende. 

 

Ansatte på Det Kgl. Bibliotek 

Medarbejderne på Det Kgl. Bibliotek skal tilbydes en effektiv kantineordning med et 

sundt og varieret tilbud af god kvalitet. Samtidig har medarbejderne behov for forplej-

ning ved interne møder og arrangementer.  

Primære behov: 

 Daglig kantineordning til en billig pris, hvor alle kan være med 

 Et sundt tilbud med lidt til enhver smag 

 Mulighed for at spise med kollegaer på tværs af afdelingerne 

 Mulighed for personalemad i forbindelse med aftenarrangementer 

 Intern mødeforplejning 

 Receptioner ved jubilæer mv.  



 

 

 

Bilag 3 

Økonomi – Forpagtningsafgift og kantinetil-

skud 

 Omsætning 2017 og 2018 

Den årlige samlede omsætning for Café, restaurant Søren K og kantine udgjorde i 

2017 kr. 18,7 mio. og i 2018 kr. 15,2 mio. Heraf udgjorde kantinens omsætning årligt 

ca. kr. 1,4 mio.  

 

Det Kgl. Bibliotek vurderer, at der ligger et uudnyttet forretningspotentiale i forpagt-

ningen, idet den samlede omsætning i årene frem til 2016 lå på kr. 20-25 mio. årligt. 

De seneste år er antallet af de daglige gæster i Diamanten – herunder især antallet 

af turister – steget.  

 

Forpagtningsafgift og kantinetilskud. 

Forpagter betaler en løbende afgift til Det Kgl. Bibliotek som vederlag for samtlige 

rettigheder, som forpagter er tillagt i henhold til forpagtningskontrakten.  

 

Forpagtningsafgiften er sammensat af dels en fast grundafgift samt en omsætnings-

baseret afgift.  

 

Hertil kommer et årligt kantinetilskud, som Det Kgl. Bibliotek betaler forpagter jf. for-

pagtningskontraktens pkt. 12.  

 

Grundafgiften udgør 1.100.000 kr. årligt til dækning af husleje, driftsudgifter der er 

forbundet med lejemålet (el, vand og varme mv.) samt fælles medlemskab af mar-

kedsføringsplatforme.  

 

Dette beløb reguleres årligt med det relevante prisindeks ved første måneds opkræv-

ning. Første gang i januar 2021. 

 

Den omsætningsbaserede afgift udgør en procentdel af forpagters samlede omsæt-

ning som opgjort i årsregnskabet.  

 

Ansøger skal i ansøgningen afgive tilbud på den omsætningsbaserede afgifts sam-

mensætning. Den tilbudte omsætningsbaserede afgift vægtes højt i den samlede vur-

dering af ansøgningerne.  

 

Nedenstående er udtryk for en minimumsafgift – forpagter skal i ansøgningen anføre 

bindende tilsagn om procentsats inden for de givne intervaller.  

 

Omsætning kr. 0 - 7 mio.   Ingen afgift 

Omsætning kr. 7 - 14 mio.      min. 7 % 

Omsætning kr. 14 - mio.   min. 5 % 
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Kantinetilskud 

Med henvisning til Finansministeriets budgetvejledning fra 2016 giver Det Kgl. Biblio-

tek et årligt kantinetilskud til forpagter på 500.000 kr. ex moms. Niveauet er fastsat 

på baggrund af kantinens omsætning i 2018. Såfremt der sker væsentlige ændringer 

i omsætningen i kantinen, kan Det Kgl. Bibliotek justere kantinetilskuddet både op og 

ned.  

 

Tilskuddet går udelukkende til dækning af en del af de lønudgifter forpagter afholder i 

forbindelse med drift af medarbejderkantine. 

Én gang årligt pr. 1. januar, reguleres tilskuddet i overensstemmelse med udviklingen 

i det relevante indeks. Det Kgl. Bibliotek har ansvaret for at foretage reguleringen.  

 

Der henvises til Kontraktudkast for yderligere oplysninger vedr. forpagtningsafgift og 

kantinetilskud. 
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