Liste over kommunalt ejede pladser (udlejningsvirksomhed)
Som udlejer i GudenåSystemet har du behov for at kunne få dit udlejningsfartøj i vandet og op igen.
Når du sender din ansøgning om at blive kommunalt godkendt til kommunen, skal du medsende en liste over hvilke steder, du vil benytte dig af – det er angivet
i dokumentet, der hedder ”mindstekrav”. Det kan være, du selv ejer jord ned til Gudenåen eller har indgået en brugsaftale med en lodsejer. Det kan også være
en kommunal ejet plads - for når du bliver godkendt som udlejer i GudenåSystemet kan du som udgangspunkt benytte dig af de kommunale pladser til
udlejningssejlads i den tid, din godkendelse løber. Din liste skal altså indeholde en opremsning af de steder, du vil benytte – både de kommunalt ejede og dem,
du har indgået private aftaler om at benytte.
I dette dokument kan du på side 2 og 3 se en liste over alle de kommunale pladser i GudenåSystemet. Du kan også se, hvilke kommunale pladser, der vurderes
at kunne anvendes til hvilke fartøjstyper.
Du skal tage kontakt til kommunen, hvis du ønsker at benytte en plads, der i listen er markeret med en asterisk ( * ) – det betyder, at der gælder
særlige vilkår for anvendelsen af denne plads (det kan f.eks. være betaling). Kontakt den relevante kommune for at høre nærmere om aftalevilkår. Du kan
først benytte pladser markeret med en *, når du har indgået aftale med kommunen herom. Der kan ske ændringer i hvilke pladser, der har aftalevilkår tilknyttet,
ligesom aftalevilkårene kan ændres i løbet af din godkendelsesperiode.
Ønsker du at anvende pladsen til en anden fartøjstype, end den er vurderet velegnet til, skal du også kontakte kommunen for at indgå en eventuel aftale om
brugen hertil. Tømmerflåder skal der altid indhentes godkendelse til sejle med i GudenåSystemet, så overvejer du at benytte denne fartøjstype, skal du kontakte
kommunen.
Listen du indsender, behøver ikke være komplet fra starten af – finder du efter noget tid som udlejer ud af, at du ønsker at tilbyde dine kunder at stoppe på en
plads, der ikke står på din liste, skal du meddele din godkendelseskommune dette (send f.eks. en e-mail) – uanset om det er en kommunal plads eller ej.
Kommunen har efter accept heraf på denne måde hele tiden en opdateret viden om hvilke isætningssteder, du som udlejer råder over i godkendelsesperioden.
Kontaktinformation til din kommune, finder du på Gudenåkomitéens hjemmeside om udlejningskoncessioner.
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Randers Kommune

Egnet til ikke-motoriserede fartøjer
Johannesbjerg (÷ kørselsadgang)
Fladbro
Justesens Plæne

Egnet til motoriserede fartøjer
Fladbro

Viborg Kommune

Egnet til ikke-motoriserede fartøjer
Bjerringbro Teltplads*

Egnet til motoriserede fartøjer
Ingen kommunale pladser

*

Betalingsplads

Favrskov Kommune

Egnet til ikke-motoriserede fartøjer
Dannebrogpladsen
Amtmands Hoppesbro

Egnet til motoriserede fartøjer
Dannebrogpladsen

Silkeborg Kommune

Egnet til ikke-motoriserede fartøjer
De Små Fisk*
Indelukket**
Silkeborg Langsø Øst***
Sminge Rasteplads*
Kongensbro Teltplads*
Ans Søbred*

Egnet til motoriserede fartøjer
Indelukket **** (for motoriserede fartøjer v. bomanlægget)
Ludvigslyst *****

*
**
***
****
*****

betalingsplads
betalingsplads + særlige vilkår mht. skiltning
gratis plads, men der kræves bomnøgle
der betales ved benyttelse af bomanlægget
betalingsplads. Fartøjer skal fjernes umiddelbart efter sejladsen. Oplæg af nogen art er ikke tilladt (natur@silkeborg.dk)
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OBS: "Indelukket" for hhv. motoriserede og ikke-motoriserede fartøjer er ikke beliggende samme sted.

Skanderborg Kommune

Egnet til ikke-motoriserede fartøjer
Vestermølle
Vrold Østergaard
Hylke Strand
Skimminghøj
Knudhule*
Sønder Ege
Emborg Bro**

Egnet til motoriserede fartøjer
Vestermølle
Søtoftens Bådelaug
Skanderborg Sejl & Motorklub***
Ry Marina ****

accept fra Skov og Naturstyrelsen skal indhentes. Arealet ejes formelt af SN, men administreres i det daglige af kommunen
accept fra Skov og Naturstyrelsen skal indhentes (en del af arealet ejes formelt af SN)
kommunalt slæbested, administreret af Skanderborg Sejl og Motorklub. I det omfang man køber sig ret til at bruge
slæbestedet, giver Skanderborg kommune tilladelse til at det anvendes erhvervsmæssigt.
**** kommunal plads administreret af Ry bådelaug. I det omfang man køber sig ret til at bruge slæbestedet,
giver Skanderborg kommune tilladelse til at det anvendes erhvervsmæssigt.
*
**
***

Horsens kommune

Egnet til ikke-motoriserede fartøjer
Voervadsbro teltplads *
*

Hedensted
Kommune

brugen af betalingspladsen, skal aftales med teltpladsens lejrchef (p.t. forpagteren ”Torvehallen Sdr. Vissing ApS”).

Egnet til ikke-motoriserede fartøjer
Tørring Teltplads (ikke robåde)*
Åle Teltplads**
Åstedbro**
*
**
**

Egnet til motoriserede fartøjer
Ingen kommunale pladser

Egnet til motoriserede fartøjer
Ingen kommunale pladser

Kontakt Per Holm (29413314) for bomnøgle. Der betales 25kr. pr. enhed, der isættes fra pladsen
Kontakt Per Holm (29413314) for bomnøgle
Kontakt Per Holm (29413314) for bomnøgle
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