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Jungshoved
785 beboere

Vordingborg kommune
46.000 beboere
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Jungshoved lokalråd

Præstø
Ca. 4.000 beboere

Jungshoved:
• Ingen kollektive 

buslinjer
• Flextur med takst 24 

kr. / 10 km plus 6 kr. 
derefter

Kommunens tilskud pr. 
person med Flextur er 
ca. 115 kr.



Lovgivning

Bekendtgørelsens §1, stk. 1 og 5 (Bekendtgørelse 2012-05-08 nr. 405 
om taxakørsel mv.) , som beskriver erhvervsmæssig personbefordring

Kørslen anses for tilladelsesfri, hvis følgende er opfyldt:

• Kørslen udføres af en forening, hvis primære formål ikke er kørsel

• Der må kun køres med foreningens aktive medlemmer, fx borgere i 
området, der er medlem af foreningen, mens udefra kommende, 
f.eks. turister, ikke må køre med

• Der må ikke opkræves vedlerlag for kørslen (dog må der gerne 
godtgøres udgifter, som er direkte forbundet til kørslen, f.eks. udgifter 
til brændstof)



Ejerforhold og økonomi

• Leasingaftalen indgåes mellem AVIS og Vordingborg kommune 

• Kommunen udlåner bilen til Jungshoved lokalråd

• Det afsatte budget gives som støtte til lokalrådet, som øremærkes 
omkostningerne til leje og drift af en delebil

• Lån af bilen kræver medlemsbetaling til Jungshoved lokalråd, som 
alene dækker direkte forbundne omkostninger med kørslen

• Låneren af bilen indbetaler medlemsbetaling på 2 kr. pr. kørt km. på 
Mobilepay til telefon nummer tilhørende Jungshoved lokalråd



Status

• Administrationen vurderer, at delebilsordningen for Jungshoved lokalråd 
kan indrettes som tilladelsesfri kørsel, på samme måde som en tilsvarende 
ordning med en ”landsbybus” i Sønderborg kommune, som har modtaget 
Bolig- og Trafikstyrelsens godkendelse.

• Miljø- og teknikudvalget har besluttet at bevillige 75.000 kr. til et 
pilotprojekt

• 5 måneder i perioden fra 1. august 2017 til 1. januar 2018

• Status fremlægges på udvalgets møde i november 2017

• Beslutning i november 2017 om evt. fortsættelse af projektet efter den 1. 
januar 2018. Har delebilen fået indflydelse på brugen af Flextur?



Regler for udlån og anvendelse

Samme principper som regler for landsbybus på  
www.lysabild-sydals.dk/landsbybussen

http://www.lysabild-sydals.dk/landsbybussen

