
 

Lovgrundlag for ydelse: Serviceloven § 116: 

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre 

boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. 

Hvem kan få ydelsen?: Borgere med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hvis følger har en 

indgribende konsekvens i borgers dagligdag. Der må ikke være udsigt til bedring af 

helbredsforholdene indenfor en overskuelig fremtid. 

Målet med boligændringen er: 

 At ansøger og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre på samme 

alder og i samme livssituation 

 At gøre ansøgeren mere selvhjulpen og dermed mindre afhængig af andres 

bistand i dagligdagen 

 At lette andres arbejde i forhold til ansøgeren 

 At børn med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne får mulighed for at 

blive i hjemmet 

Hvad indeholder ydelsen?: 

 

 

 

 

Hjælpemiddelvisitationen i Egedal kommune vurderer om boligændringen er 

nødvendig eller om bolig problematikken kan afhjælpes ved råd og vejledning, 

genoptræning, udlån af hjælpemiddel eller boligskift.  Ved bevilling af boligændring 

indhenter Hjælpemiddelvisitationen tilbud på den nødvendige boligændring. 

Borger får i forbindelse med afgørelse oplyst hvordan boligindretningen vil blive 

udført, samt hvilke materialer der vil blive anvendt. 

Der ydes hjælp til indretning af boligen, når indretningen er nødvendig for at gøre 

boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Der peges på den bedst 

og billigst egnede løsning. I tilfælde af omfattende ændringer af boligen foretages 

der en vurdering af, om en hensigtsmæssig løsning til afhjælpning af 

boligforholdene eventuelt kan afhjælpes ved en flytning.  

I de ganske særlige tilfælde, hvor boligindretninger ikke kan gøre boligen egnet, 

hvor der ikke kan anvises en anden bolig og hvor der er tale om personer med 

betydelig og varig nedsat fysisk- eller psykisk nedsat funktionsevne, kan der ydes 

hjælp til anskaffelse af en anden bolig.  Personer, der modtager social pension, kan 

ikke få hjælp til anskaffelse af anden bolig, medmindre det drejer sig om borgere, 

der er tildelt hjælp i form af hjælpeordning efter serviceloven § 96. 

 

 



Reparation og vedligeholdelse af bevilget boligindretning. 

Det påhviler som udgangspunkt borgeren selv at afholde udgifter til almindelig 

reparation og vedligeholdelse af en bevilget boligindretning. 

Hvis der er tale om en boligindretning, som alene anvendes til brug for personalet 

fx en loftslift, vil det lovpligtige serviceeftersyn være en del af personalets 

arbejdsmiljø, som den myndighed, der har ansvaret for personalets arbejdsmiljø, 

må afholde udgiften til. 

Reetablering. 

Hvis der er tale om en boligindretning i en lejebolig, skal borger som udgangspunkt 

selv indgå aftale om reetablering med udlejer, hvilket skal ske i forbindelse med 

bevillingen af boligindretningen. 

Ejendomsret og krav om tilbagelevering. 

I det omfang Hjælpemiddelvisitationen yder hjælp til boligindretning i form af mur- 

og nagelfaste genstande, fx en trappelift, der fastmonteres, vil ansøgeren få 

ejendomsretten til boligindretningen.  Hjælpemiddelvisitationen vil derfor ikke - 

medmindre der er indgået særlig aftale herom - have krav på at få den mur- og 

nagelfaste genstand returneret efter endt brug. 

Afgrænsning: 

 

 

 

 

Der kan ikke ydes støtte til boligændringer, der har karakter af almindelig 

vedligeholdelse, modernisering eller istandsættelse af boligen. 

Hjælpemiddelvisitationen yder ikke hjælp til boligændringer, der er anskaffet inden 

ansøgning er indgivet-. 

Reetablering. 

Hos borger der bor i en ejerbolig foretager Hjælpemiddelvisitationen ikke 

reetablering af borgers boligindretning. 

Egenbetaling: Se nedenstående vedrørende ”Frit valg ordning”. 

Leverandør af ydelsen: 

 

 

 

 

Hjælpemiddelvisitationen foretager i samarbejde med et eksternt byggefirma et 

overslag over, hvilke nødvendige boligændringer der skal foretages og prisen 

herfor. Byggefirmaet forestår herefter eventuelt boligændringerne. 

I Serviceloven § 116, stk. 2 er der mulighed for frit valg af bevilgede 

boligindretninger, hvilket betyder, at borger har mulighed for at vælge anden 

håndværker, andre materialer eller en anden løsning end den af kommunen valgte.  

Vælger borger ”frit valg ordningen” kan der højst blive refunderet et beløb 

svarende til den pris, som Hjælpemiddelvisitationen har indhentet tilbud på og 

valgt som egnet løsning. Hvis borger ønsker at benytte ”frit valgs ordningen”, skal 

du kontakte, Hjælpemiddelvisitationen da der er forskellige betingelser forbundet 

med valg af denne ordning.  

Opfølgning: I de situationer hvor Hjælpemiddelvisitationen finder det nødvendigt laves der en 

opfølgning. 



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/

