
 

Lovgrundlag for ydelse: Lov om social service § 114:  

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad: 

 Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil, 

 Vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller 

 Forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for 

hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. 

 

Hvem kan få ydelsen?: Borger med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne som følge af 

medfødt eller senere opstået handicap, og hvor der ikke er nogen form for 

optræning- eller behandlingsmuligheder. 

Der kan ikke bevilges støtte til køb af bil, hvis det samlede kørselsbehov ud fra en 

vurdering af alder, almentilstand og forhold i øvrigt, kan tilgodeses mere 

hensigtsmæssigt ved brug af offentligt transport, kørselsordninger og hjælpemidler 

f. eks rollator, kørestol og el-scooter. 

Bevilling af en handicapbil skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en 

så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad bliver 

uafhængig af andres bistand i dagligdagen. 
 

Det er en betingelse at bilen i videst muligt omfang kan dække borgers totale 

kørselsbehov. 

Bilen skal medvirke til, at borger med udgangspunkt i sin konkrete situation kan 

tilrettelægge en så selvstændig og aktiv tilværelse, som det er tilfældet for andre 

uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation. 

Støtte til køb af bil skal samtidig medvirke til, at borgere med varigt nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne kan opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet 

og skaffe sig et væsentligt bidrag til forsørgelsen. 

Støtte til køb af bil skal ligeledes medvirke til, at borgere med varigt nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne kan gennemføre en uddannelse, der sigter mod 

fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder. 

Endelig skal støtte til køb af bil medvirke til, at borgere, som ikke har tilknytning til 

arbejdsmarkedet, og som ikke er under uddannelse, kan opretholde aktiviteter 

uden for hjemmet af et sådant omfang, at de medfører et betydeligt behov for 

kørsel med bil. 



Med "aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel 

med bil", menes konkrete aktiviteter af et sådant omfang, at det svarer til, hvad der 

er sædvanligt for en jævnaldrende borger uden funktionsnedsættelse og med en i 

øvrigt tilsvarende livssituation.  

Omfanget af aktiviteter skal desuden sammenholdes med den konstaterede 

funktionsnedsættelse og det afgørende er, at der reelt bliver tale om en væsentlig 

lettelse i den daglige tilværelse. 

Hvad indeholder ydelsen?: 

 

 

 

 

Der ydes støtte til køb af billigst egnet bil. Støtten ydes som et rentefrit lån indenfor 

lånerammen. Lånerammen reguleres en gang årligt. 

I ganske særlige tilfælde kan det være nødvendigt at købe en bil som er dyrere. I 

disse tilfælde kan der ydes hjælp til et rente- og afdragsfrit lån til betaling af 

forskellen mellem lånerammen og billigste bils pris. Særlige tilfælde vil fx være: 

 Når funktionsnedsættelsen nødvendiggør indretninger, som kun findes eller 

mest hensigtsmæssigt kan foretages i større eller dyrere bil, 

 Når større eller dyrere bil er nødvendig, fordi funktionsnedsættelsen medfører, 

at ansøgeren ikke eller kun med betydelig vanskelighed kan klare ind- og 

udstigning eller placering i bilen 

 Når større eller dyrere bil er nødvendig for at medbringe nødvendige 

hjælpemidler i bilen 
 

Råd og vejledning: 

Hjælpemiddelvisitationen yder rådgivning og vejledning samt praktisk afprøvning 

ved valg af en egnet bil, samt øvrig vejledning på lovområdet.  

Lån: 

Lånet ydes som et rentefrit lån som opdeles i en afdragsfri og en afdragspligtig del. 

Op til halvdelen af lånet kan være rente- og afdragsfrit og nedskrives med 1/96 del 

hver måned indtil det er fuldt nedskrevet efter 8 år. Den resterende halvdel er et 

tilbagebetalingspligtigt lån, der afdrages over 96 mdr. Hvor stor en del af bilens pris 

borger skal afdrage på er afhængig af borgers indkomstgrundlag i det senest 

afsluttede indkomstår. 

Afgiftsfritagelse: 

Der kan ydes fritagelse for vægtafgift eller fritagelse for afgift efter 

brændstofforbrug. Dette afhænger af, hvornår bilen er indregistreret første gang. 

Kriteriet for bevilling er, at borger opfylder kravet til støtte til køb af bil, men det er 

ikke en forudsætning, at der er eller bliver ydet støtte til køb af bil. 

Der kan ligeledes ydes fritagelse for registreringsafgift, når borger, som bilen 

bevilliges til, er fast kørestolsbruger, og det er nødvendigt at købe en nedstolet bus.  

En nedstolet bus er en kassebil, som er beregnet til kørsel med minimum 9 

personer inkl. føreren.  



Særlige indretninger: 

Der kan ydes hjælp til særlige indretninger uanset om der kan bevilliges hjælp til bil 

Der ydes hjælp til indretninger som er nødvendige hvis: 

 
1. Politiet har stillet krav om det i kørekortet 

2. Hvis borgers helbredsforhold i øvrigt taler for det eller 

3. Hvis det letter borgers placering i bilen 

Tilskud til automatisk transmission, der udgør kr. 25.397 (2018 niveau). Tilskuddet 

er betinget af at bilen er under 1 år, og er forsynet med indretningen fra fabrikken. 

 

Reparation af særlige indretninger: 

Der ydes nødvendige reparationer af bevilligede særlige indretninger, når 

ansøgning er indgivet inden reparationen udføres. 

Kørekort: 

Der kan ydes hjælp til kørekort, hvis betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt. 

Hjælpen ydes til køreundervisning, køreprøve, vejledende helbredsmæssige 

køretest og lægeerklæring, til ansøger eller den som er godkendt som chauffør for 

ansøger. Hjælpen ydes til et rimeligt antal køretimer ud fra en vurdering af 

helbredstilstand og alder. 

Der kan ydes hjælp til kørekort til langsomt kørende køretøj til en person mellem 

15 og 18 år, når bilen er nødvendig for at følge en uddannelse på HF eller 

gymnasiet.  

Afdragsfrihed: 

Der kan ydes afdragsfrihed, hvis borger er i gang med en uddannelse. 

Afdragsfriheden ydes så længe uddannelsen varer. Det er en betingelse, at 

borgerens årlige erhvervsindtægt eller det der træder i stedet for fx, 

revalideringsydelse ikke overstiger et beløb svarende til 64/96 del af lånet. 

Vilkår for støtten: 

Vilkår for støtte til bil er, at lånet som udgangspunkt skal anvendes til køb af en 

fabriksny bil og registreres i navnet på den person, der har modtaget støtten til køb 

af bil. 

Ved bevilling af bil til et barn under 18 år skal værgen/forældrene underskrive en 

friholdelseserklæring og statsforvaltningen skal give samtykke til gældsstiftelsen. 

Lån til billigst egnet bil, nødvendige særlige indretninger, afgiftsfritagelse. 

Afgrænsning: 

 

Drift og vedligeholdelse: 

Borgeren afholder alle drifts og vedligeholdelsesudgifter på bilen. 

Forsikringer: 

Borgeren skal holde bilen lovpligtigt ansvars- og kaskoforsikret for dens fulde værdi 



 

 

 

dvs. inkl. de særlige indretninger. 

Benzin: 

Der ydes ikke hjælp til benzin eller diesel. 

Manglende overholdelse af afdrag eller dødsfald: 

Ved manglende overholdelse af de fastsatte afdrag, kan bilen og restgælden, 

herunder en eventuel ikke nedskrevet andel af den afdragsfrie lånedel, vil forfalde 

til betaling og afgiftsfritagelsen på bilen bortfalde. 

Hvis personen, hvortil lånet er ydet, afgår ved døden, vil bevillingen frafalde og 

bilen skal sælges. Beløbet bilen indbringer skal bruges til at nedbringe restgælde. 

Bliver hele gælden ikke indfriet, eftergives resten.  

Egenbetaling: 

 

 

 

 

Hvis ansøger bevilges støtte til køb af bil, sker dette i form af et lån på op til kr. 

187.000 pr. 1. januar 2018, dog højest bilens købesum, hvilket afklares ved en 

nærmere afprøvning af billigst og bedst egnede bil. 

Heraf skal ca. halvdelen af lånet betales tilbage til kommunen over en periode på 8 

år, dog afhængig af den enkeltes indkomstgrundlag.  

 

Hvis den bedst egnede bils pris overstiger rammen på 187.000 kr., eks. ved behov 

for en kassebil, vil der kunne ydes rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen. 

 

Borgeren må påregne en månedlig udgift som skal dække afdrag på lån, forsikring, 

almindelig vedligeholdelse af bilen samt udgiften til benzin. 

 

Leverandør af ydelsen: Borgeren er frit stillet mht. valg af forhandler/leverandør i Danmark. Bevillingen 

skal benyttes inden for 6 mdr.  

Opfølgning: 

 

 

 

 

Der sker opfølgning om fortsat berettigelse når: 

 Barnet/den unge fylder 18 år. 

 Får botilbud i henhold til serviceloven § 108 

 Får tilbud om plejebolig. 

 Når det registreres, at borger ikke længere har tilknytning til arbejdsmarkedet, 

og der alene er tale om en trivselsbil. 

Visitations- og 

bevillingskompetence: 

Center for Myndighed og Social service, Trænings- og Hjælpemiddelvisitationen 

Sagsbehandlingsfrister: Der henvises til sagsbehandlingsfrister på www.egekom.dk 

 

 

http://www.egekom.dk/

