
 

Ansøgning om  

Individuel handicapkørsel 
 

 

Kommunens Kørselskontor foretager en individuel, konkret og samlet vurdering af, om den enkelte ansøger er berettiget 

til kørselsordning. 

 
Ansøger 
Navn   Cpr. Nr.       

Adresse     

Post nr. & by   Tlf. Nr.      

 Områdecenter        

 

Kontaktperson 

Navn   Tlf. Nr.       

E-mailadresse    
Kontaktperson kan evt. være en fra dit områdecenter eller hjemmehjælperen 

 

Ansøger du pga. synshandicap 
      Ja 
      Nej 
 

Hvis ja – for at blive optaget i ordningen, skal man have en synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre.  
Dokumentation i form af medlemskort fra Dansk Blindesamfund eller papir fra øjenlægen skal medsendes. 

 

Ganghjælpemidler, som Randers Kommune har visiteret dig til (afkryds venligst)  
El kørestol (almindelig) 
Høj/bred/stor el kørestol, angiv venligst højde, længde og bredde i cm 

Minicrosser, angiv venligst højde, længde og bredde i cm 

Kørestol, som kan klappes sammen 

Kørestol, som kan klappes sammen - meget høj/meget stor 
Rollator/gangstativ - kan klappes sammen  

Rollator/gangstativ - kan IKKE klappes sammen  

Krykker/stokke 

 
Har du brug for selv at have en ledsager/medhjælper med under transport? 

Ja  

Nej 

 

Har du brug for, at chaufføren bringer dit hjælpemiddel til og fra vognen? 
Ja  

Nej 
 

Hvordan ønsker du at blive kørt? (Siddende transport) 
Almindelig bil  

Høj bil 
Lav bil  

Forsæde 
 

Hvordan ønsker du at blive kørt? (Kørestols transport) 
Almindelig bil - kan komme ind på sædet, og kørestolen kan klappes sammen  

Liftbil - skal sidde i kørestol

 

Skal kun besvares hvis du bruger el-kørestol eller mini crosser 
Hvor meget vejer din kørestol ca. 
Hvor meget vejer du selv ca. 

 
 

  kg. 
  kg. 

Hvor høj er du ca., når du sidder i kørestol (fra gulv til hoved)?   cm.  

 

Kørselskontoret, Laksetorvet 1, 8900 Randers C 



 
Andre relevante oplysninger: 

 

 

 

 
 

 
 

 

Undertegnede bekræfter på tro og love foranstående oplysninger, og er indforstået med at skulle 
fremskaffe lægeerklæring eller lignende, hvis kommunen ønsker det. 

 
Samtidig gives der samtykke til, at der må indhentes oplysninger hos kommunens forvaltninger og 
læge, samt evt. dagcenter, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen. 

 
 

 
Dato Underskrift 

 
 

Ansøgningen skal sendes til: 

Randers Kommune  
Økonomi, Kørselskontoret 

Laksetorvet 1 
8900 Randers C 

 
 

Der må forventes en sagsbehandlingstid fra Kørselskontoret på ca. 14 arbejdsdage, samt evt. 
en yderligere sagsbehandlingstid på ca. 14 arbejdsdage ved Midttrafik. 


