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Hvem kan få støtte til køb af bil?
§ 1. Efter § 114, stk. 1, i lov om social service,
skal kommunalbestyrelsen yde støtte til køb af bil
til personer med en varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad
1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller
fastholde et arbejde uden brug af bil,
2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en
uddannelse uden brug af bil, eller
3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor
personen har aktiviteter uden for hjemmet, som
medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.
Stk. 2. I vurderingen af, om der er tale om en
varigt nedsat funktionsevne, indgår:
1) at der ikke inden for en overskuelig fremtid vil
være udsigt til bedring af de helbredsmæssige
forhold, og
2) at der i lang tid fremover vil være et behov for
at afhjælpe følgerne af den nedsatte
funktionsevne.
Der skal være tale om helbredsmæssige årsager,
så det er aldrig nok, at der ikke er et busstoppested lige om hjørnet, at busserne kører på
uheldige tidspunkter, eller at det tager lang tid.

som udgangspunkt svare til, hvad der er
sædvanligt for en jævnaldrende person uden
funktionsnedsættelse med en i øvrigt tilsvarende
livssituation.
Med aktiviteter uden for hjemmet, menes
konkrete aktiviteter, som f.eks. træning, indkøb,
familie- og vennebesøg mv. Ture ud i det blå er
ikke en konkret aktivitet.
Støtten ydes på grundlag af en samlet vurdering
af helbredsmæssige og sociale forhold samt den
manglende evne til at færdes.
Der ydes ikke støtte, hvis ansøgers samlede
kørselsbehov ud fra en vurdering af
kørselsdagbog, spørgeskema, gangtest samt
lægeoplysninger kan tilgodeses ved andre
ordninger, f.eks. individuel handicapkørsel eller
flextur.
Der er ingen aldersbegrænsning for at kunne få
støtte til køb af bil. Dog taler man om en lavalder
under 3 år, da disse børn ikke er vanskeligere at
transportere end jævnaldrende uden
funktionsnedsættelse.

Det er ikke funktionsnedsættelsens art eller
omfang, der i sig selv er afgørende, men i hvilken
udstrækning funktionsnedsættelsen hindrer, at du
kan benytte kollektive transportmidler eller i øvrigt
dække dit kørselsbehov på anden måde end ved
at køre i egen bil.

Dine økonomiske forhold eller dit forsørgelsesgrundlag har ikke betydning for, om der kan ydes
støtte til køb af bil eller for lånets størrelse.

I vurdering af ansøgerens helbredsmæssige
forhold lægges der vægt på de objektive lægelige
fund, lægelige udtalelser, oplysninger om
lidelsens udvikling og forværring inden for en
overskuelig tid, ansøgerens evne til at færdes,
herunder gangdistance og anden form for nedsat
mobilitet, og om der foreligger et særligt
skånebehov.

Der kan gives tilskud til særlige indretninger,
uanset om der ydes støtte til køb af bil.

Generelt kan man sige, at den samlede nedsatte
funktionsevne er afgørende – og ikke selve
lidelsen eller handicappets art.

Ved påtegninger i kørekort forstås, at der på dit
kørekort er angivet, at du kun må køre en bil med
disse indretninger, f.eks. automatgear, ratknop,
håndbetjening mv.

I vurderingen af ansøgerens daglige kørselsbehov,
skal der lægges vægt på, at kørselsbehovet har et
sådan omfang, at bevilling af bil i væsentlig grad
kompenserer for ansøgerens nedsatte
funktionsevne. Ansøgerens skal have aktiviteter
uden for hjemmet, som medfører et betydeligt
behov for kørsel med bil. Aktivitetsniveauet skal

Kan jeg få støtte til særlig
indretning?

Der kan ydes tilskud til særlige indretninger:
-

Hvis du har påtegninger i dit kørekort
Hvis der er helbredsoplysninger som taler
for det, eller
Hvis det letter din placering i bilen

Du skal udfylde ansøgningsskemaet, og sende det
til Visitationsenheden, Randers Kommune. Vedlæg
kopi af kørekort og registreringsattest.
For at være berettiget til tilskud til automatgear,
er det særlige, at bilen ikke må være ældre end 1
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år fra første registreringsdato, og at den skal
være udstyret med automatgear fra fabrikken.

Sådan behandles din bilsag:
Visitationsenheden i Randers Kommune skal
modtage et ansøgningsskema, som du har
udfyldt. Ansøgningsskema kan findes på
www.randers.dk eller ved henvendelse til
Visitationsenheden på tlf. 89 15 25 50.

Du er ikke berettiget til bil
Vurderer vi, at du ikke er berettiget til støtte til
køb af bil, vil du snarest efter sagsbehandlermødet modtage et skriftligt afslag.
Du kan klage over afslaget indenfor 4 uger, fra du
har modtaget det. Visitationsenheden skal
herefter genbehandle sagen, og meddele dig svar
indenfor 4 uger efter modtagelse af din klage.

Du vil modtage et kvitteringsbrev for modtagelse
af din ansøgning, en kørselsdagbog for 4 uger
samt et spørgeskema, som du skal udfylde og
sende retur til Visitationsenheden.

Fastholder vi afslaget, vil din sag blive sendt til
Ankestyrelsen, som skal behandle din klage. Du vil
blive kontaktet af dem, når de har truffet
afgørelse i dagen.

Hvis du søger støtte til bil på erhvervsmæssigt
grundlag, får du også en arbejdsgivererklæring,
som din arbejdsgiver skal udfylde.

Du er berettiget til bil

Søger du støtte til bil på uddannelsesmæssigt
grundlag, vil du blive bedt om at medsende kopi
af optagelsesbrevet, samt hvornår du forventer at
afslutte din uddannelse.
Vi indhenter, med tilladelse fra dig,
lægeoplysninger fra din egen læge, speciallæge
eller fra sygehuse, som du er tilknyttet.
Der skal som udgangspunkt være tale om en
væsentlig forringelse af gangevnen for, at der kan
blive tale om at yde støtte til køb af bil.
Du vil derfor blive indkaldt til en afklarende
gangtest. Gangtesten er et vigtigt grundlag for at
vurdere, om funktionsnedsættelsen i væsentlig
grad vanskeliggør evnen til at færdes, men
gangdistancen kan ikke stå alene. Det skal også
vurderes, om der er andre forhold, som f.eks.
skånehensyn.
Du vil i nogle tilfælde også få besøg af en
sagsbehandler for at tale om din ansøgning og for
i fællesskab at udfylde en funktionsbeskrivelse.
Når alle oplysninger er indhentet og fremsendt, vil
din ansøgning blive drøftet på et sagsbehandlermøde.
Er der fremkommet oplysninger, som taler til
ugunst for dig, vil du blive partshørt i disse, inden
der træffes endelig afgørelse.

Vurderer vi, at du er berettiget til støtte til køb af
bil, vil du blive kontaktet af sagsbehandler, så der
kan træffes aftale om bilafprøvning.
Formålet med bilafprøvningen er at finde frem til
den billigste bil, som er egnet, set i forhold til dit
behov, og hvilken særlig indretning, der er
nødvendig.
Efter bilafprøvningen indhenter vi tilbud på billigst
egnede bil og den nødvendige særlige indretning.
Du vil herefter modtage den skriftlige bevilling.

Den skriftlige bevilling
I den skriftlige bevilling står hvilken bil og hvilken
indretning, du er bevilget samt prisen herpå.
Desuden fremgår, på hvilket grundlag, bevillingen
er givet.
Bevillingen skal medbringes til den bilforhandler,
hvor du ønsker at købe bil.
Hvis du ønsker at købe en anden bil end den
bevilgede, har du mulighed for det. Du skal dog
være opmærksom på, at vi skal godkende, at
bilen er egnet. I tvivlstilfælde skal der arrangeres
en afprøvning. Du skal desuden være
opmærksom på, at merpris ud over det bevilgede
lån til bil og tilskud til indretning er egenbetaling.

Hvordan gives støtten?
-
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Lånet er rentefrit, og som udgangspunkt
skal halvdelen afdrages over 8 år (96
mdr.), mens resten bliver nedskrevet over

-

samme periode. Beregningen er dog
afhængig af dine indtægtsforhold.
Støtte til indretning af bil og afgiftsfritagelse skal ikke tilbagebetales.
Der kan ikke gives afgiftsfriholdelse på
den særlige udligningsafgift på dieselbiler.
Tilskud til automatgear ydes med et
tilskud svarende til den faktuelle pris, dog
bliver der hvert år i januar fastsat et nyt
maximal tilskud. Du kan kontakte
Visitationsenheden for at få oplyst taksten
for det pågældende år.

Loven/bekendtgørelsen stiller desuden krav om,
at bilen skal kaskoforsikres for bilens fulde værdi
– det vil sige bilens pris og den særlige indretning.

Min bil er gået i stykker, kan jeg få
hjælp?
Almindelig vedligeholdelse og reparationer på
bilen skal du selv betale. Du skal også selv betale
for forsikring og brændstof.
I særlige tilfælde, hvor der f.eks. er tale om en
ekstraordinær stor og driftsmæssig kostbar bil,
kan der dog ydes støtte til driften efter
servicelovens §§ 41 og 100 om merudgiftsydelser
til henholdsvis børn og voksne.
Hvis den bevilgede særlige indretning går i
stykker, kan du søge os om støtte til reparation.
Du skal være opmærksom på, at du skal kontakte
os, inden du iværksætter reparationen.

Kan jeg få min handicapbil
udskiftet?
Du kan søge om udskiftning af din handicapbil
efter 8 år. Lånet i den gamle bil skal være betalt,
før der kan bevilges en ny.
For at søge om udskiftning skal du udfylde et nyt
ansøgningsskema. Sagsgangen ved udskiftning af
bil er den samme som ved ansøgning om bil.
Du skal være opmærksom på, at beløbet fra
salget af den gamle bil (=provenu) skal indgå i
købet af den nye.

Kan jeg få udskiftet bilen inden de 8
år er gået?
Du kan søge om førtidig udskiftning ved særlige
forhold:
-

Når en synsvirksomhed dokumenterer, at
udskiftning af bilen er nødvendig.
Når bilen er totalskadet.
Når bilen ikke længere er egnet på grund
af en ændring af din funktionsevne.

Hvad skal jeg gøre, hvis der sker
ændringer i min situation?
Hvis du ophører med at arbejde eller afslutter din
uddannelse, og du har fået bevilget bilen på et af
disse grundlag, skal du henvende dig til
kommunens Visitationsenhed.
Du skal også henvende dig til Visitationsenheden,
hvis der sker væsentlige ændringer i dit
kørselsbehov eller dit funktionsniveau. Ud fra
oplysningerne om din nye situation vurderer vi,
om du fortsat er berettiget til handicapbil.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?
Hvis du ikke betaler, vil du modtage en
rykkerskrivelse fra betalingskontoret.
Fortsætter den manglende indbetaling, vil
betalingskontoret rette henvendelse til
Visitationsenheden, og der påbegyndes en
frakendelsessag.
Frakendes du støtte til køb af bil, grundet
misligholdelse af indbetaling eller oplysningspligt,
hæfter du for hele bilens pris – altså både den
afdragsfrie og afdragspligtige del

Hvilke kørselsordninger findes der?
Du kan søge om at blive visiteret til
handicapkørsel og kørsel til læge og speciallæge
ved henvendelse til Kørselskontoret, Randers
Kommune, tlf.: 89 15 15 15.
Flextur er for alle og kan bestilles hos
www.midttrafik.dk.
Du kan søge om at blive visiteret til kørsel til og
fra hospital ved henvendelse til Kørselskontoret,
Region Midt, tlf.: 70 23 62 48.
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DSBs handicapordning via henvendelse til DSB på
www.dsb.dk eller tlf. 70 13 14 19.

Parkeringskort
Der kan søges om parkeringskort (invalideskilt)
ved:
Danske Handicaporganisationer
Kløverprisvej 10B, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 75 17 93
www.handicap.dk/brugerservice

Hvor kan jeg få flere oplysninger?
Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har
spørgsmål til pjecen, er du velkommen til at
kontakte:
Randers Kommune
Visitationsenheden
Regimentvej 10
8930 Randers
Tlf.: 89 15 25 50

Udarbejdet på baggrund af Servicelovens § 114, VEJ nr. 10326
af 18/12/2017
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