
   Eksempler   
Båden er allerede registreret 
Bådejeren ejer en motorbåd, som er registret til sejlads i 
Gudenåsystemet. I 2011 vil bådejeren sætte båden i vandet den 1. 
juni.  
 
Fartøjet skal genregistreres, og gebyret skal betales inden 
søsætning. Registreringen er herefter gældende fra 
registreringsdatoen og ét år frem.  
 
Robåd med påhængsmotor 
Bådejeren køber den 1. maj 2011 en robåd, hvor der af og til 
anvendes påhængsmotor. Da den tidligere ejer også anvendte 
robåden til sejlads i Gudenåsystemet, er der allerede påmalet et 
registreringsnummer på båden.  
 
Den nye bådejer skal registrere fartøjet og betale gebyret, da der 
benyttes påhængsmotor. Den tidligere ejer skal afmelde fartøjet. I 
forbindelse med registrering kan den nye bådejer evt. angive, at det 
gamle nummer ønskes bibeholdt, og i så fald skal den nye ejer 
fremsende den tidligere registreringsattest.  
 
Konsekvens af manglende betaling 
Bådejeren registrerer sin motorbåd den 1. juli 2011 og betale 
gebyret. Bådejeren får dog ikke genregistreret båden, da 
registrering udløber 1 år senere. Den 7. september 2012 bliver 
bådejeren stoppet af sejladskontrollen.  
 
Hvis sejladskontrollen konstaterer, at bådejeren ikke har fået 
genregistreret båden inden fristens udløb den 1. juli 2012, vil 
bådejeren få en bøde for overtrædelsen. 
 

Sejlbåd uden påhængsmotor 
Bådejeren har en optimistjolle, som der aldrig anvendes motor til. 
Fartøjet er tidligere blevet registret i kommunens bådregister. 
 
Da de nye regler om gebyr kun gælder udlejningsfartøjer og 
motordrevne fartøjer, skal bådejeren ikke genregistrere fartøjet. 
 
Flytning og salg 
Fartøjets ejer flytter og opfylder ikke længere kravet om, at ejer 
skal være bosiddende eller have fast liggeplads i en 
Gudenåkommune. Fartøjsejeren vælger derfor at sælge båden. 
 
Såfremt båden sælges, eller fartøjsejeren flytter, tilbagebetales 
gebyret ikke.  
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Nu skal der betales et årligt gebyr på 200 kr. for alle 
motorbåde i Gudenåsystemet 
 

Hvad er nyt? 
Kommunerne langs Gudenåen har besluttet, at der skal 
indføres gebyr for registrering af alle motordrevne fartøjer 
i Gudenåsystemet.  
 
Fra 1. maj 2011 vil registreringen af et motordrevent 
fartøj derfor være pålagt et årlig gebyr på 200 kr. 
Sejlbåde der aldrig benytter motor skal ikke længere 
registreres. Gebyret skal betales senest den 1. juli 2011. 
Både der søsættes efter den 1. juli 2011. 
 
Hvilke fartøjer er omfattet af de nye regler om 
gebyr? 
Motordrevne fartøjer inkluderer motorbåde, sejlbåde med 
påhængsmotor, robåde med påhængsmotor, elbåde og 
alle andre både, der benytter sig af motor til fremdrift.  
 
Brugerbetalingen gælder såvel både, der registreres for 
første gang i 2011, samt både der allerede er registreret. 
Det vil sige, at ejere af motorbåde, der allerede har et 
nummer, skal forny registreringen og betale gebyret. 
Registreringsnumre, der ikke fornys i 2011, falder 
automatisk bort.  
 
Hvad er konsekvensen af manglende betaling? 
Manglende betaling af gebyret kan medføre bødestraf. Når 
gebyret er betalt gælder tilladelsen til sejlads 1 år fra 
betalingsdato. Registreringen skal derfor fornys én gang 
årligt. Hvis registreringen ikke fornyes bortfalder tilladelse 
til sejlads i Gudenåsystemet. 
 
Hvad med de gæstesejlende? 
Reglerne om brugerbetaling omfatter ikke gæstesejlende, 
der som hidtil kan få et gæstesejladsnummer, der er 
gældende i 14 dage.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gudenåkomitéen og Brugerrådet for sejlads 

Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem 7 kommuner, 
der ligger langs Gudenåen. Komitéen rådgiver alle 
kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om 
natur- og miljøbeskyttelse og rekreativ anvendelse af 
Gudenåens vandsystem på tværs af kommunegrænserne. 
 
Brugerrådet for sejlads, oprettet under Gudenåkomitéen, 
har blandt andet til formål at koordinere den rekreative 
anvendelse af Gudenåens søer og vandløb og rådgive 
myndighederne om regulering af sejlads.  
 
Ansøgning om tilladelse, samt fornyelse af tilladelse til 
sejlads, skal ske elektronisk via hjemmesiden 
gudsam(http://baad.gudsam.dk) fra den 1. maj 2011. 
 
For yderligere information se Gudenåkomitéens 
hjemmeside (www.gudenaakomiteen.dk) eller kontakt din 
kommune.  


