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Generel del 

Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner fastsætter i medfør af § 14 i bekendtgørelse nr. 1784 

af 16.12.2015 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-

Bavelse Søerne (herefter benævnt ”sejladsbekendtgørelsen”) nedennævnte vilkår for 

tilladelsesordninger for udlejningsvirksomhed. 

 

Vilkårene erstatter tidligere grundlag for udstedelse af tilladelse til udlejningsvirksomhed 

udstedt af Sorø, Ringsted og Næstved Kommuner. 

 

Enhver form for udlejningsvirksomhed på Susåen forudsætter en skriftlig tilladelse i henhold til 

denne tilladelsesordning, udstedt af den kommune virksomheden er hjemmehørende i.  

 

 

Tilladelser udstedes for perioden 1.1.2022 – 31.12.2027 Kommunerne kan beslutte at 

forlænge  perioden med et år. 

 

Definitioner 

 

Isætningplads: Ved isætningsplads forstås en plads, som fartøjerne kan transporteres til og fra 

i bil, og hvor der er mulighed for isætning/optagning af fartøjer. Pladsens etablering skal være 

godkendt af relevante myndigheder. Isætningspladser kan enten være beliggende særskilt, 

eller i tilknytning til en raste- eller lejrplads eller være en del af disse. 

 

Rasteplads: Ved rasteplads forstås en plads, hvor det er muligt at stoppe og holde rast under 

sejladsen. Overnatning er ikke tilladt. Pladsens etablering skal være godkendt af relevante 

myndigheder. 

 

Lejrplads: Ved lejrplads forstås en plads, hvor det er muligt at stoppe og holde rast 

under       sejladsen samt at overnatte. Pladsens etablering skal være godkendt af relevante 

myndigheder. 

 

Langturssejlads: Ved langturssejlads forstås udlejning der vedrører to eller flere dage, 

hvorved udlejningen strækker sig over mindst en overnatning. 

 

Udlejning på timebasis: Ved udlejning på timebasis forstås udlejning, der afvikles på én 

dag inden for perioden fra kl. 7 til solnedgang.  

 

Ændringer i ansøgers forhold 

 

Kommunerne kan tilbagekalde tilladelsen, hvis ansøger ikke opfylder betingelserne for 

udlejningsvirksomhed og de vilkår, der er knyttet til tilladelserne. 

 
 

Kommunerne kan beslutte, at således tiloversblevne tilladelser skal udbydes på ny i den 

igangværende tilladelsesperiode eller vælge at fordele de tiloversblevne udlejningstilladelser                        

efter forholdstal til de tilbageværende udlejere.  Hvis der efter denne fordeling er en rest på 1-

2 tilladelser, vil den/de blive fordelt ved lodtrækning. 
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Kommunerne skal på forhånd godkende eventuelle driftsændringer, samarbejdsaftaler 

og lignende ændringer i virksomhedens forhold, med betydning for kanoudlejningen. 

 

Kommunerne kan i særlige tilfælde dispensere fra specifikke betingelser og vilkår i en nærmere 

afgrænset periode.  

 

Tilsyn 

Kommunerne fører tilsyn med overholdelsen af tilladelsesordningen og de vilkår der 

fremgår af tilladelserne, jf. sejladsbekendtgørelsens § 16. 

Som et led i kommunernes tilsyn kan der kræves dokumentation for antal udlejninger 

evt. i form af revisorerklæring.  

Håndhævelse af vilkår fastsat i medfør af sejladsbekendtgørelsen sker i henhold til 

sejladsbekendtgørelsens § 14, stk. 2. 

 
Ansøgning 

 

Skriftlig ansøgning skal være Næstved Kommune i hænde senest den xx 2021 kl. 12.00. 

Ansøger skal på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger er korrekte og skal på given 

foranledning dokumentere dette overfor kommunerne. De i ansøgningen beskrevne forhold 

skal være etableret senest ved sæsonstart den 1.5.2022. Ansøger skal erklære at ville 

opfylde de  stillede krav for udøvelse af udlejningsvirksomheden. 

 

Ansøger skal benytte myndighedernes ansøgningsskema. 
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Udlejning af fartøjer til langturssejlads 

 

Tilladelse til udlejning af fartøjer til langturssejlads i henhold til bestemmelserne i 

sejladsbekendtgørelsen kan meddeles til ansøgere, der opfylder nedennævnte krav: 

• At ansøgerne i hele tilladelsesperioden kan dokumentere at råde over (eje, leje, 

forpagte m.v.) to godkendte isætningspladser, der er forsynet med: 

1. Toilet. 

2. Bord-bænkesæt 

3. Affalds- stativ/container el.lign. 

 
• At ansøgerne i hele tilladelsesperioden kan dokumentere at råde over (eje, leje, 

forpagte m.v.) to godkendte rastepladser, der er forsynet med: 

1. Toilet. 

2. Bord-bænkesæt 

3. Affalds- stativ/container el.lign. 

 

• At ansøgerne i hele tilladelsesperioden kan dokumentere at råde over (eje, leje, 
forpagte m.v.) tre godkendte lejrpladser der er forsynet med: 

1. Toilet 

2. Bord-bænkesæt 

3. Affalds-stativ/container el.lign. 

4. Vand, mindst en af pladserne skal dog være forsynet med rindende drikkevand 

5. Bålplads 

6. Informationsmateriale 

En plads kan kun medregnes én gang enten som rasteplads eller lejrplads. Isætningspladser, 

rastepladser og lejrpladser kan kun indgå i én ansøgning om tilladelse til udlejning af fartøjer 

til langturssejlads. 

 

Pladserne skal være beliggende på den tilladte sejladstrækning som angivet på bilag 1 og 2 i 

sejladsbekendtgørelsen. 

 

Pladserne skal være åbne i hele udlejerens egen udlejningssæson, dog mindst fra 1. maj til 

30. september. 

 

Fartøjer, der tillades udlejet til langturssejlads, kan tillige udlejes på timebasis.  

 

Herudover stilles følgende vilkår til udøvelsen af udlejningsvirksomheden: 

 

1. Pligter i forhold til kunder 

1. Pligt til at give kunder kort introduktion til den forestående sejlads hvad 

angår sikkerhed, landgangssteder, færdsel til lands og vands, fiskeri mv. 

2. Pligt til at indgå skriftlig lejeaftale med kunder, hvor bl.a. reglerne i 

ovennævnte punkt samt sikkerhedsinstruks fremgår. 

3. Pligt til at etablere tilkaldeordning fra kl. 7.00 til solnedgang i hele 

udlejningssæsonen for kunder, bredejere eller andre for akut opståede 

problemer. Tilkaldeordningen kan etableres i samarbejde med andre. 

4. Pligt til at tilbyde kunder brænde, evt. mod betaling 

5. Pligt til at udstyre hver kano med en sæk eller beholder til affald 

6. Pligt til at udlevere folderen ”I kano på Susåen” (minimum en folder 

pr. kano) 

7. Pligt til at orientere kunder om, at de kan blive afvist, hvis de medbringer 

større mængder alkohol, musikanlæg, hunde uden snor, eller hvis de i 

øvrigt ud fra deres opførsel skønnes at kunne genere andre sejlende og/eller 
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bredejere. Der skal skriftligt gøres opmærksom på denne regel, når der 

sendes bekræftelse af bestillinger. 

 

2. Pligter i forhold til pladserne 

1. Pligt til at føre tilsyn med pladserne. 

2. Pligt til at renholde pladser og faciliteter, herunder at afhente affald og 

renholde toiletter. 

3. Pligt til at vedligeholde pladser og faciliteter, så pladser og faciliteter altid 

fremstår velholdte. 

4. Pligt til at stille isætnings-, raste- og lejrpladser med faciliteter til rådighed 

for alle kanosejlere på lige vilkår. Der kan dog gives rabat til egne kunder. 

5. Pligt til i akutte situationer, hvor sejlende har behov for hjælp at give  

øvrige udlejere gratis adgang til isætnings-, raste- og lejrpladser. 

6. Pligt til at give øvrige udlejere adgang til på rimelige og fastlagte vilkår at 

benytte isætningspladser i  det omfang, det er nødvendigt for kunne udøve 

deres erhverv, herunder isætte/optage fartøjer. 

7. Pligt til inden sæsonstart, senest 1.2. at indsende de vilkår som vil gælde 

for andre udlejers brug af pladserne. Vilkårene indsendes til Næstved 

Kommune   

8. Pligt til på pladserne at skilte med priser for brug af pladserne.  

 

3. Pligter i forhold til myndighederne 

1. Pligt til at udstyre alle kanoer, som tilladelsen omfatter, med gyldig 

nummerplade, firmanavn og telefonnummer på fartøjets højre side i forhold 

til sejlretningen. 

2. Pligt til, senest den 30. november hvert år, at indsende en opgørelse over 

årets  samlede antal langturs-sejladser. Opgørelsen sendes til Næstved 

Kommune, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, 

natur@naestved.dk. 

3. Pligt til at betale et gebyr på 25 kr. pr. udlejet kano til Næstved Kommune, til 

dækning af udgifter til administration af denne ordning. 

4. Pligt til at sørge for, at alle fartøjer omfattet af tilladelsen til enhver 

tid   overholder gældende sikkerhedskrav for udlejningsfartøjer. 

 
 

 

Tilladelser fordeles ligeligt mellem de ansøgere, der rettidigt har indsendt ansøgning, og som 

opfylder – og erklærer at ville opfylde - de ovenfor opstillede krav. Kommunerne kan fordele 

eventuelle herefter tiloversblevne tilladelser ved lodtrækning mellem ansøgerne. Der tildeles 

maksimalt  150 tilladelser i alt, jf. sejladsbekendtgørelsens § 8. 

 

Hvis der kun er én ansøger, der opfylder betingelserne, vil  kommunerne være 

berettiget til at annullere ansøgningsrunden og udarbejde en ny tilladelsesordning. 
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Udlejning af fartøjer på timebasis 
 

Tilladelse til udlejning af fartøjer der udlejes på timebasis i henhold til bestemmelserne i 

sejladsbekendtgørelsen kan meddeles ansøgere opfylder nedennævnte krav. 

tildelingskriterier: 

 
Fartøjer, der udlejes på timebasis, kan anvendes til sejlads med start og stop samme dag og 

kan alene besejle strækningen mellem Fuglebjerg Bro og Næstved. 
 

Ansøger skal i hele tilladelsesperioden kunne dokumentere at råde over (eje, leje, forpagte 

m.v.) en godkendt raste- og isætningsplads, der er forsynet med: 

1. Toilet. 

2. Bord-bænkesæt 

3. Affalds- stativ/container el.lign. 

 

 

Herudover stilles følgende krav til udøvelsen af udlejningsvirksomheden: 
 

1. Pligter i forhold til kunder 

1. Pligt til at give kunder kort introduktion til den forestående sejlads hvad 

angår sikkerhed, landgangssteder, færdsel til lands og vands, fiskeri mv. 

2. Pligt til at indgå lejeaftale med kunder, hvor bl.a. reglerne i ovennævnte 

punkt samt sikkerhedsinstruks fremgår. 

3. Pligt til at etablere en tilkaldeordning indenfor 

udlejningsvirksomhedens åbningstid  for kunder, bredejere eller 

andre for akut opståede   problemer. Tilkaldeordningen kan etableres i 

samarbejde med andre. 

4. Pligt til at udstyre hver kano med en sæk eller beholder til affald. 

5. Pligt til at udlevere folder ”I kano på Susåen” (minimum en folder pr. 

kano) 

6. Pligt til at orientere kunder om, at de kan blive afvist, hvis de medbringer 

større mængder alkohol, musikanlæg, hunde uden snor, eller hvis de i 

øvrigt ud fra deres opførsel skønnes at kunne genere andre sejlende og/eller 

bredejere. Der gøres skriftligt opmærksom på denne regel, når der sendes 

bekræftelse af bestillinger. 

 

2.  Pligter i forhold til pladserne 

1. Pligt til at føre tilsyn med sine pladser 

2. Pligt til at renholde pladser og faciliteter, herunder at afhente affald og 

renholde toiletter. 

3. Pligt til at vedligeholde pladser og faciliteter i nødvendigt omfang, så pladser 

og faciliteter altid fremstår velholdte 

4. Pligt til at stille isætnings- og rastepladser med faciliteter til rådighed for alle 

kanosejlere på lige vilkår. Der kan dog gives rabat egne kunder. 

5. Pligt til at give øvrige udlejere adgang til på rimelige og fastlagte vilkår 

at benytte isætningspladser i det omfang, det er nødvendigt for kunne 

udøve deres erhverv, herunder isætte/optage fartøjer. 

6. Pligt til inden sæsonstart, senest 1.2. at indsende de vilkår som vil 

gælde for andre udlejers brug af pladserne. Vilkårene indsendes til 

Næstved Kommune 

jf. pkt. 5  
3.  Pligter i forhold til myndighederne 

1. Pligt til at udstyre alle kanoer, som tilladelsen omfatter, med gyldig 

nummerplade, firmanavn og telefonnummer på fartøjets højre side i forhold 
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til sejlretningen. 

2. Pligt til at indsende en opgørelse, senest den 30. november hvert år, over det 

samlede antal timesejladser for året. Opgørelsen sendes til Næstved 

Kommune, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, 

natur@naestved.dk. 

3. Pligt til at betale et gebyr på 25 kr. pr. udlejet kano til Næstved Kommune, til 

dækning af udgifter til administration af denne ordning.  

  

4. Pligt til at sørge for at alle fartøjer omfattet af tilladelsen til enhver tid  

overholder gældende sikkerhedskrav for udlejningsfartøjer. 

 

 

Der tildeles maksimalt 35 tilladelser i alt, jf. sejladsbekendtgørelsens § 8. 

 

Det er kommunernes vurdering, at det vil være nødvendigt med et vist volumen for de enkelte 

udlejere, for at kunne leve op til kommunernes drifts- og kvalifikationskrav og for at kunne 

efterkomme brugernes behov. Der vil derfor ikke blive udstedt tilladelser til mindre end 7 

fartøjer til den enkelte udlejer, med mindre der er tale om ansøgere, der tillige tildeles 

tilladelser til langturssejlads. 

 

Tilladelser fordeles mellem de ansøgere, der rettidigt har indsendt ansøgning og som opfylder – 

og erklærer at ville opfylde - de ovenfor opstillede krav. Ansøgere, der udelukkende udlejer 

fartøjer på timebasis, indgår med dobbeltvægt i fordelingen af tilladelserne. Kommunerne kan 

fordele eventuelle herefter tiloversblevne tilladelser ved lodtrækning mellem ansøgerne. 

Kommunerne kan   annullere udbuddet, hvis der er flere end 5 ansøgere, der opfylder 

betingelserne. 


