
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: 2 nye busser til plejehjemmene til beboerudflugter Nr.: A30-03 
Politisk udvalg: Politikområde:  Afdeling/Tema:  
Social- og Sundhedsudvalget Senior og Velfærd Plejehjem 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter 400 400   
Anlæg – Indtægter     
Anlæg - Netto 400 400   
Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
 
Plejehjemmene i Middelfart Kommune råder over 4 beboerbusser til kommunens 7 plejehjem.  De er nu ved at være 
gamle og er ikke miljørigtige. Ved en anlægsbevilling på 0,400 mio. kr. i 2023 og 2024 vil det være muligt at udskifte 
2 af busserne.  

 
Plejehjemmene råder over følgende 4 busser: 

 
 Fænøsund Plejehjem har Fiat Ducato, der er 17 år gammel 
 Rudbækshøj har en  Fiat Ducato, der er 14 år gammel 
 Egebo har en Citroén Jumper, der er 15 år gammel 
 Gelsted Plejehjem har en Fiat Ducato, der er 20 år gammel 

Beboerbusserne er formelt ejet af Middelfart Kommune, men midler til den løbende drift skaffes på forskellig vis bl.a. 
ved afholdelse af banko og kilometerbetaling. 

Busserne giver mulighed for at beboere og dagcenterbrugere kan komme på ture og chaufførerne er frivillige borgere. 
Hvis tilbuddet om turkørsel for beboere på plejehjemmene og dagcenterbrugere fortsat skal være en mulighed vil det 
være nødvendigt forny flåden af beboerbusser. 

Af registreringsafgiftsloven fremgår det, at der er afgiftsfritagelse for plejehjem, ældrecentre og 'lignende 
institutioner', der anvender busser til befordring af egne beboere eller hjemmehørende ældre, der er visiteret til 
aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt fysiske eller psykiske færdigheder.  

Afhængig af om man vælger diesel- eller el-drift ligger priserne for en bus på mellem 400.000 og 700.000 kr. inkl. 
afgiftsfritagelse. Eldrevne busser er desværre endnu noget dyrere end dieseldrevne. 

For at sikre at dagcenterbrugere og beboerne på kommunens plejehjem forsat har mulighed for at komme på ture 
anmodes der om en pulje på 0,800 mio. kr. i 2023 og 2024. 
 
Forslaget vil kun have positive konsekvenser for beboerne på plejehjemmene og dagcenterbrugerne. 
 
 
 
 

Tidshorisont  
 
Det anbefales at der anskaffes 2 nye busser i 2023 og 2 nye busser i 2024. 
 
 

Klima- og Bæredygtighedsvurdering   
K&B 

vurderet 
Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

Ja Lille   Nej, se nedenfor  

(udkast under udarbejdelse af HBN/Klima) 
De nuværende busser kører mellem 2.000 og 3.000 km om året. Med det kørselsforbrug er hver km derfor meget dyr 
i forhold til investeringens klimaaftryk. En mere klimavenlig løsning vil være at indgå en kørselsaftale med en 
vognmand, hvis vognpark udnyttes mere og vedligeholdes løbende. Dette kunne gøres som en forsøgsordning i fx 2 
år. Det vil kræve noget mere planlægning af udflugter, men samtidig spare plejehjemmene for både investering, 
(frivillige) chauffører, opgaver ift. køretøjernes vedligeholdelse og parkeringsplads. 
 
* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 


