3. august 2012

Notat
Gebyrer for registrering af både på Gudenåen
På baggrund af konkrete forespørgsler om hjemmelsgrundlaget for opkrævning af gebyrer
for registrering af både i Gudenåløbet udarbejdes dette notat.
Bekendtgørelse nr. 111 af 26. januar 20071 regulerer ikke-erhvervsmæssig sejlads og
anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.
Bekendtgørelsen regulerer således Gudenåen, beliggende i Favrskov, Hedensted, Horsens,
Randers, Silkeborg, Skanderborg, Viborg og Århus kommuner.
De nævnte kommuner har derfor de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af
bekendtgørelsen.
Efter § 4 i bekendtgørelsen skal kommunerne foretage registrering af motor- og sejldrevne fartøjer hjemmehørende i Gudenåløbet fra Tørring til Randers.
Kommunerne skal desuden gennemføre den fornødne information om reglerne for sejlads
mv. som fastsættes i bekendtgørelsen, og kommunerne skal føre tilsyn med at reglerne
overholdes.
Kommunerne kan opkræve gebyrer til dækning af omkostningerne ved administrationen
af bekendtgørelsen. Dette følger af direkte af bekendtgørelsens § 12, stk. 3. Til
administrationen af bekendtgørelsen hører jf. § 4, at kommunerne foretager registrering
af både og andre fartøjer, som er hjemmehørende i Gudenåløbet.
Bekendtgørelsens bestemmelse i § 12, stk. 3, har hjemmel i naturbeskyttelseslovens2 §
72, hvorefter miljøministeren kan fastsætte regler om gebyrer til hel eller delvis dækning
af myndighedernes omkostninger ved administration af naturbeskyttelsesloven, herunder
bekendtgørelser udstedt med hjemmel i loven.
Bekendtgørelse nr. 111 af 26. januar 2007 (sejladsbekendtgørelsen) er udstedt med
hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 29, stk. 1, § 72, § 87, stk. 5 og § 89, stk. 3.
Kommunerne har derfor klar hjemmel til at opkræve gebyr for registrering af alle motorog sejldrevne fartøjer, som er hjemmehørende i Gudenåen med sidevandløb og søer fra
Tørring til Randers.
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2 Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009
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