
     Bogense, den 22. januar 2017 

 
Forslag om indførelse af delebil ordninger. 
 
Jeg stiller hermed på den socialdemokratiske gruppes vegne forslag om, at 
arbejdet med indførelse af el delebiler i Nordfyns Kommune til brug i 
udkantsområder og større byer igangsættes hurtigst muligt, forslaget bedes 
taget på dagsordenen i Teknik og Miljø på næstkommende møde i udvalget. 
 
Der er et stigende problem med at familier både i by og på land efterhånden 
bliver mere økonomisk trængte og derfor må afhænde deres bil, derved 
reduceres mulighederne for at socialisere med andre, køre børnene, handle og 
andre basale nødvendigheder, hvis ikke den kommunale teletaxa skal drages i 
anvendelse, men med en familie på 4 vil omkostningerne blive store også selvom 
teletaxa ordningen er økonomisk fordelagtig, derudover kan vi se en stigende 
anvendelse af teletaxa med dertil stigende omkostninger som vi samtidig skal 
forholde os til samtidig med ændrede forbrugsvaner på hele det kollektive trafik 
område generelt. 
 
Set i lyset af de store udforinger vi i Nordfyns kommune står overfor i den 
kommende tid omkring fraflytning fra landområderne og de mindre landbyer 
kunne dette være en mulighed for stadig at bosætte sig i landbyerne selvom man 
ikke havde eget køretøj. 
 
Der findes i dag flere abonnements ordninger for el delebiler, men 
forudsætningen er opsætning af en centralt placeret lade stander hvor bilen 
hentes og afleveres. 
 
Vi ser det som den mest optimale løsning at hver landsby igangsætter denne 
ordning imod at Nordfyns Kommune finansierer opsætning af lade stander pris 
ca. 30.000 pr. stk. 
 
Vi mener derfor at der er rigtigt mange fordele ved disse ordninger: 
 

 Minimere antallet og behovet for at eje egen bil. 
 Øge flexibiliteten og dermed livskvaliteten i yderområderne. 
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 Minimere behovet for P- pladser i boligområderne i de større byer. 
 Minimere behovet for P-pladser i de større byområder. 
 Sikre og fastholde befolkningsgrundlaget i yderområderne. 
 Billigere og mere flexibel transportløsning end teletaxa og bus. 
 Grønt alternativ til teletaxa og busser i forhold til forurening. 
 Billig månedlig drift for brugerne. 
 Abonnement fra kr. 99 til kr. 799 alt efter behov ( 2-48 timers anvendelse)   
 Billig kilometer takst kr. 2,68 incl fri el, forsikring, vedligeholdelse etc. 

 
Forslag: 
 
Udvalget beder administrationen undersøge følgende: 
 

1. Muligheder og begrænsninger ved de forskellige ordninger der findes. 
2. Undersøge de kommuner der har igangsat denne ordning allerede. 
3. Tage dialog med lokal og landdistriktsråd som undersøger interessen i 

deres område. 
4. Fremlægge resultat til endelig beslutning i teknik og miljø. 
5. Hvis der er positiv stemning omkring forslaget udarbejdes oplæg til 

beslutning med økonomiske forudsætninger.  
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