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Støtte til handicapbil
Lovgrundlag for
indsatsen

§ 114 i Lov om Social Service / BEK nr. 719 af 19/06/2013

Formålet med
indsatsen

Støtte til handicapbil skal kompensere for væsentlige begrænsninger,
som er i forbindelse med varig nedsat psykisk eller fysisk
funktionsevne i forhold til
 nødvendig transport til og fra et arbejde,
 nødvendig transport for at kunne gennemføre en uddannelse
 nødvendig transport for at kunne deltage i relevante aktiviteter
og hvortil dette medfører et betydeligt behov for kørsel med bil, og
behovet kan ikke dækkes på anden vis fx ved offentlig transport, brug
af flextrafik/handicapkørsel eller hjælpemiddel.

Hvem kan få bevilliget
støtte til handicapbil

Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varig
funktionsnedsættelse som i væsentlig grad forringer din evne til at
 opnå eller fastholde et arbejde
 gennemføre en uddannelse
 deltage i relevante aktiviteter
uden brug af bil
Ved tildeling af støtte til handicapbil skal du have et dagligt
kørselsbehov, som ikke kan dækkes på anden vis, fx ved individuel
handicapkørsel/flextrafik, offentlig transport eller hjælpemiddel.
Kommunen foretager en vurdering af dine samlede forhold, herunder
lægges der vægt på dit helbred (fysisk som kognitivt), dine sociale
forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance anden form for
nedsat mobilitet, dit samlede kørselsbehov, alternative
befordringsmuligheder samt kørselsformål.
Støtte til handicapbil kan søges både til voksne og børn ned til 3 år.
Indtil 3 år vurderes det, at barnet kan transporteres på lige vilkår som
jævnaldrende.

Du tilbydes ikke støtte til køb af handicapbil, hvis:
Årsager der medfører,
du ikke kan få støtte til
handicapbil
 du ikke har varigt nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne
 du vurderes til at kunne dække dine transportbehov på anden
vis, fx via hjælpemiddel såsom elkøretøj, offentlig transport
eller brug af handicapkørsel/flextrafik
 du ikke opfylder mindst én af tre kriterier for støtte til
handicapbil nævnt ovenfor
Der kan ikke bevilges støtte, hvis det samlede kørselsbehov ud fra en
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vurdering af alder, almentilstand og forhold i øvrigt kan tilgodeses
mere hensigtsmæssigt ved brug af offentligt transport,
kørselsordninger og hjælpemidler fx rollator/kørestol/elkøretøj.
Hvad kan du få støtte
til?

Støtten til handicapbil kan indeholde følgende:
1. Støtte til køb af handicapbil
2. Nødvendig særlig indretning (fx kørekortskrav/ specialsæder/
lift)
3. Fritagelse for vægtafgift og afgift efter brændstofforbrug.
4. Tilskud til erhvervelse af kørekort til dig selv eller en
nærtstående, som vil være fører af bilen i dagligdagen
Støtten der kan ydes til køb af handicapbil ydes efter gældende
takster (rentefrit lån indtil 171.000 kr.), og nedskrives med 1/72 del
hver måned, indtil det er fuldt nedskrevet efter 6 år. Lånet er
indkomstafhængigt.
Der kan som udgangspunkt ydes tilskud til nødvendig indretning af en
bil, herunder til aggregater herunder automatisk transmission, når
 Politiet har stillet krav om det
 Hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det
 Hvis det er nødvendigt i forhold til personens placering i bilen

Hvordan søger du om
støtte til handicapbil?

Hvis du ønsker at søge om støtte til handicapbil, skal du kontakte
fagcenter Omsorg og Sundhed alle hverdage på mail eller telefon.
Herefter indhentes der lægefaglige oplysninger og udtalelse, og der
kan blive foretaget en konkret og individuel vurdering af dine behov
ved et besøg i dit eget hjem, fx af hjælpemiddelterapeut.
Sideløbende med dette vil du skulle gennemgå gangtest og
funktionstest i Træningsteamet, Odsherred Kommune.
Efter alle instanser har vurderet din sag, så behandles din ansøgning
med relevant dokumentation i tilkendelsesudvalget. Her bliver der
taget stilling til din sag. Du vil herefter få tilsendt brev med
afgørelsen.
Ved afslag i tilkendelsesudvalget vil du få et skriftligt afslag, som du
kan klage over.
Se endvidere: ”Hvis du vil klage over afgørelsen”

Hvor langt tid går der
før, du kan få evt.
støtte til handicapbil?

Der vil være en sagsbehandlingstid fra det tidspunkt, du ansøger til
endelig afgørelse i din sag på omkring seks måneder. I den periode skal
du selv være med til at belyse din sag, fx ved deltagelse i test.
Du får tilsendt afgørelse med svar – enten godkendelse eller afslag.
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Hvis du godkendes til støtte til handicapbil, vil du høre nærmere fra
kommunen omkring handling og tiltag i din sag.
Dine udgifter til bil

Du skal holde bilen lovpligtigt ansvarsforsikret samt kaskoforsikret.
Du skal afholde alle øvrige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på
bilen.
Reparationsudgifter på særlig indretning afholdes af kommunen.
Hvis du ønsker ekstraudstyr, ændringer eller særlige behov dækket,
som ikke vurderes indbefattet i støtten til køb af handicapbil eller
hører under nødvendig særlig indretning, så skal du selv finansiere
dette. Se endvidere punktet ”Hvad kan du få støtte til?”

Valg af leverandør

Du kan vælge leverandør ud fra billigst egnede bil og efter aftale med
kommunen. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation for dette
efter konkret og individuel vurdering.
Din eventuelle bevilling af støtte bortfalder efter 6 måneder, hvis den
ikke er udnyttet.

Ændringer i støtte til
handicapbil

Revurdering af den tildelte støtte til bil sker ved behov på kommunens
opfordring samt ved følgende årsager:






Der kan søges om udskiftning af tidligere tildelt handicapbil
tidligst hvert 6. år medmindre særlige forhold godtgør andet,
fx ved totalskade
Barnet/den unge fylder 18 år
Du får botilbud iht. Serviceloven § 108
Du får tilbud om plejebolig
Hvis du ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har selv pligt til hurtigst muligt at orientere kommunen, hvis dit
behov, din funktion eller dine kriterier for tildeling af støtte til
handicapbil ændrer sig.
Kompetencer i
vurderingen af støtte
til handicapbil

Din ansøgning om støtte til handicapbil vurderes af faglige
medarbejdere (terapeuter) samtidig med, at du gennemgår diverse
relevante og godkendte test.
Tilkendelsesudvalget består af uvildige personer med faglig indsigt i
området.

Hvis du vil klage over
afgørelsen



Du modtager en skriftlig afgørelse, denne afsendes senest 10
hverdage efter afgørelse i tilkendelsesudvalget
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Afgørelsen kan ankes via Ankestyrelsen.
Klagevejledning medsendes afgørelsen.
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