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Notat vedr. videre arbejde med Landsbybussen
Udvalget for Grøn Omstilling havde på seneste udvalgsmøde 31. august 2016 besøg af
Landsbykoordinator Connie Skovbjerg fra Sønderborg Kommune, som fortalte om Projekt
Landsbybussen. Projektet går ud på at kommunen i samarbejde med landsbyråd placerer
delebiler eller minibusser i forskellige landsbyer. De lokale landsbyråd driver selv delebilerne,
som er lejet gennem udlejningsfirma, men modtager økonomisk støtte fra Sønderborg
Kommune.
Udvalget for Grøn Omstilling drøftede om Nyborg Kommune skulle arbejde med et lignede
forsøg, som led i udvalgets fokus på transport i landdistrikterne. Dette fokus omfatter allerede
forsøgsordning med Min Landsby-app i Tårup, Frørup, Skellerup og Herrested-Måre.

Udvalget drøftede i forbindelse med oplægget flere forbedringer i forhold til projektet i
Sønderborg Kommune:
Alternativ brændstof
En af de forbedringer der blev drøftet var at delebilerne/minibusserne skulle kører på miljørigtig
brændstof i stedet for benzin/diesel, som var tilfældet i Sønderborg Kommune. Den naturlige
mulighed er elbiler. Udvalget drøftede dog også muligheden for at samarbejde med Nature
Energy (tidligere Naturgas Fyn) omkring biler som kører på CO²-neutralt biogas. Dette vil være
nyskabende, idet gasdrevne biler ikke er specielt udbredte i Danmark.
Flextrafik
Nyborg Kommune har i forvejen et tilbud om Flex-trafik i samarbejde med FynBus i mange
landdistrikter i kommunen. Et eventuelt projekt med landsbydelebiler/minibusser skal således
sammentænkes med det nuværende tilbud gennem FynBus.

Såfremt Nyborg Kommune skal arbejde videre med projektet med landsbydelebiler/minibusser
skal dette drøftes med mulige samarbejdspartnere. I første omgang skal idéen drøftes med
kommunens landsbyer, ligesom det skal besluttes, hvilke landsbyer der i første omgang skal
deltage i en forsøgsordning. Efterfølgende skal mulige private og offentlige fonde indenfor grøn
omstilling søges, ligesom private aktører som kunne tænkes at have interesse for projektet skal
spørges. Dette vurderes først og fremmest at være FynBus og Nature Energy. Projektet i
Sønderborg Kommune kører pt i 3 landsbyer og har en samlet projektsum på 1,35 mio kr.,
hvoraf Sønderborg Kommune bidrager med ca. halvdelen.

