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Baggrund
For at bedrive udlejningssejlads i Gudenåsystemet, skal udlejere have en kommunal 
tilladelse samt koncessioner (én koncession giver ret til at udleje et fartøj).  Som fastlagt 
i § 12 i bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016, skal kommunalbestyrelserne i 
Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Hedensted kommuner 
administrere en tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed, der overholder 
Servicedirektivet. 

Ordningen administreres af det tværkommunale samarbejde Gudenåkomitéen.  
Gudenåkomitéen anbefalede i 2012, at koncessionerne til langturssejlads for perioden 
2013-2016 skulle tildeles efter et udbud. Denne koncessionsperiode udløber snart og skal 
følgelig erstattes af noget andet. 

Servicedirektivet stiller ikke krav om et udbud. Der stilles udelukkende krav om, at 
tilladelsesordningen skal bygge på ikke-diskriminerende, proportionale, klare, entydige 
og objektive kriterier, som er offentliggjort på forhånd, og som skal være anskuelige for 
den, der ønsker at ansøge som tilladelsen.

Gudenåkomitéen anbefaler, at kommunalbestyrelserne nævnt i sejladsbekendtgørelsen 
beslutter, at koncessionerne til udlejningssejlads med virkning fra 2017 tildeles efter 
nedenstående godkendelsesmodel. Modellen og indkaldelse af interesserede udlejere 
annonceres på Gudenåkomitéens hjemmeside.

Gudenåkomitéens sekretariats bemærkninger:
Gudenåkomitéens sekretariat har sammensat en simpel godkendelsesmodel – kan 
udlejer godkendes efter et sæt fælleskommunale regler, der overholder servicedirektivet, 
tildeles det ønskede antal koncessioner. En koncession giver ret til at udleje et fartøj. 

Det er muligt at blive godkendt til hhv. timesejlads (lokal sejlads) og langturssejlads. 
Definitionerne på de 2 sejladstyper ses i de vedlagte regler for udlejningssejlads på 
Gudenåsystemet. Ansøges der om koncessioner til lokal timesejlads er kravene mindre til 
ansøger, end hvis der er tale om langturssejlads. Materialet til brug for godkendelsen er 
bilagt dette dagsordenspunkt til godkendelse.

1) Tro- og loveerklæring (udfyldes kun af ansøgere til langturssejlads)
2) Mindstekrav - hvis ansøger søger om timesejlads (lokal sejlads), udfyldes et 

lempeligere sæt mindstekrav.

3) Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet. Alle 
ansøgere skriver i mindstekravene under på at være underlagt disse regler. 

4) Kontrakt indeholdende sanktioner ved hamstring og misbrug af GudenåSkyen 
(kun af ansøgere til langturssejlads)
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Godkendelsesmodel for langtursudlejningssejladsen i Gudenåsystemet
Godkendelsesmodellen vedrørende langturssejlads blev i første omgang foreslået af en 
nuværende udlejer, og dens endelige udformning er blevet til i konstruktiv dialog med 
eksisterende langtursudlejere på Gudenåen gennem flere dialogmøder.  Modellen 
genbruger mange elementer fra tildelingsmodellen i indeværende koncessionsperiode.

Når en ansøger godkendes som langtursudlejer, kan vedkommende udleje fartøjer i hele 
Gudenåsystemet. Ansøgninger modtages løbende og der er ikke loft over antallet af 
koncessioner, ligesom det er muligt at ændre i antallet af koncessioner i 
kontraktperioden. 
I indeværende koncessionsperiode har antallet af langturskoncessioner været underlagt 
et øvre loft for at styre sejladstrykket. Der har imidlertid hele tiden været ledige 
koncessioner til strækningen Mossø-Randers, hvilket overflødiggør et loft. Omvendt har 
anvendelsen af alle koncessioner på strækningen Tørring-Klostermølle vist behov for et 
loft på denne strækning. I godkendelsesmodellen anvendes et elektronisk, administrativt 
sejladshåndteringssystem kaldet ”GudenåSkyen” til at styre sejladstrykket på 
strækningen Tørring-Klostermølle. I GudenåSkyen stilles 9615 årlige sejldage til rådighed 
for alle godkendte langturskoncessionshavere. Ud fra restriktioner gældende på 
strækningen, vil man med GudenåSkyen kunne styre sejladsen, som i indeværende 
periode.. Al langtursudlejningssejlads i hele Gudenåsystemet indberettes elektronisk. 
Indeværende koncessionsordning giver mulighed for at anvende en langturskoncession til 
timesejlads, og denne praksis opretholdes i udlejningssejladsen fra 2017 

Begrænsningen på hvilke fartøjstyper, der kan opnås langturskoncessioner til, fjernes når 
indeværende koncessionsperiode slutter (p.t. udelukkende kanoer og kajakker). 
Sejladsbekendtgørelsen nævner ikke, at kommunernes tilladelsesordning til 
udlejningssejlads er begrænset til bestemt fartøjstyper. Dog skal gældende regler og 
forbud i Gudenåsystemet om sejlads fortsat overholdes.

Godkendelsesmodel for timesejladsudlejningssejladsen i Gudenåsystemet
Modellen er stort set identisk med godkendelsesmodellen for langturssejlads. En udlejer, 
der udelukkende er godkendt til timesejlads, kan ikke tilgå GudenåSkyen.
Timesejlads er lokal sejlads (f.eks. en campingpladsejer, der vil kunne leje få fartøjer til 
gæsterne) og mindstekravene til udlejers godkendelse er derfor lempeligere. Der indgås 
ikke kontrakt med timeudlejere; i fald udlejer laver noget, de ikke må, vil dansk rets 
almindelige regler være gældende. Uden kontrakt og forekomsten af gensidigt 
bebyrdende forhold, er en tro og loveerklæring ikke er nødvendig.

Godkendelsens varighed
Aftalen indgås mellem den godkendte udlejer og den Gudenåkommune, som ansøger 
enten er bosat i eller angiver at have sit hovedisætningssted i. Godkendelsen løber i op 
til 4 år (dvs. enslydende udløbsdato for alle godkendelser), med option for administrativ 
2x2 årig forlængelse. 

Kommunerne kan opsige aftalen med 1 års varsel pr. en given 31.12. Dette giver 
kommunerne mulighed for at evaluere ordningen efter en kortere årerække og tilpasse 
ordningen efter opstået behov, f.eks. hvis udlejningssejladsen stiger i uforudset omfang. 
Aftalen kan ligeledes annulleres fra kommunalt hold, hvis udlejer ikke betaler skyldigt 
beløb eller for langtursudlejernes vedkommenende udøver kontraktlig mislighold, eller 
beviseligt misbruger GudenåSkyen

Udlejer kan opsige aftalen uden grund med et varsel på 30 dage, hvorefter en eventuel 
adgang til GudenåSkyen lukkes.



3

Økonomi
En koncession koster for nuværende 300 kr. årligt uanset koncessionstype, hvilket 
Gudenåkomitéen anbefaler fortsat skal være den gældende takst. Fremadrettet kan det 
overvejes, om den faste takst skal ændres til en variabel takst. Hjemmel til at opkræve 
gebyr til dækning af kommunernes omkostninger findes i § 15 i bekendtgørelse nr. 148 
af 24/02/ 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen.
Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke.

Bilag: 
Tro og love erklæring
Mindstekrav (2 versioner - alt efter om der er tale om time eller udlejningssejlads)
Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet 
Kontrakt

Indstilling:
Teknik og miljøchefen /direktøren indstiller, at XXXX beslutter

 at koncessioner til udlejningssejlads i Gudenåsystemet med virkning fra 2017 
tildeles via den beskrevne godkendelsesmodel med tilhørende bilag

 at annonceringen af godkendelsesmodellen sker via Gudenåkomitéens 
hjemmeside

 at en koncession koster 300 kr. pr. koncession


