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Hvad er indsatsens 
lovgrundlag?

Servicelovens § 114 vedrørende støtte til køb af bil.
Bestemmelsen omfatter både børn (fra ca. 3 år og opefter) 
og voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, der påvirker evnen til at færdes.

Hvilket behov dækker 
indsatsen?

At afhjælpe funktionsnedsættelse som følge af en varig 
lidelse. At gøre borger mere mobil i forhold til at varetage 
nogle funktioner, hvor mobiliteten ikke kan løses med andre 
midler, eksempelvis offentlige transportmidler, 
elkøretøj/scooter, rollator m.v.

Hvad er formålet med 
indsatsen?

At kompensere for en varig funktionsnedsættelse i form af 
støtte til køb af bil og/eller særlig indretning når dette kan 
give en væsentlig lettelse i den daglige tilværelse eller er 
nødvendig for at transportere sig til / fra arbejde eller 
varetage en uddannelse.

Hvem kan modtage 
indsatsen, og hvilke kriterier 
indgår for tildeling af 
indsatsen?

Borgere der har en varig funktionsnedsættelse og i øvrigt 
opfylder kriterierne for bevilling.

Funktionsnedsættelsen skal være konstateret varig og i 
væsentligt omfang vanskeliggøre borgerens evne til at 
færdes uden brug af bil.

Med mindre borgeren i forvejen er kørestolsbruger, 
gennemføres der altid gangtest. Der indhentes altid særskilt 
lægeerklæring/speciallægeerklæring som objektiv 
dokumentation af den varige funktionsnedsættelse. Ofte vil 
det også være nødvendigt at indhente erklæring fra politiet 
vedrørende borgerens evne til fortsat at føre bil.

Alle behandlingsmuligheder skal som udgangspunkt være 
udtømte, førend funktionsnedsættelsen regnes som varig.

Følgende forhold kan hver for sig eller i indbyrdes samspil 
have betydning for den samlede vurdering af, om der ydes 



støtte til køb af bil:
 Gangfunktion
 Selvhjulpenhed
 Arbejdsmæssige forhold
 Uddannelsesmæssige forhold
 Trivselsmæssige forhold
 Sociale forhold
 Familieforhold
 Boligforhold (hvis man har bosat sig langt fra 

offentlige transportmidler eller på 5. etage, så 
beretter det ikke i sig selv til bevilling til støtte til køb 
af bil)

 Alder
 Kørselsbehov (det skal være af et stort omfang)

Der foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag af hvor 
megen vægt, der lægges på de enkelte forhold i den 
konkrete sag.

Hvilke aktiviteter kan indgå i 
indsatsen?

 Rådgivning og vejledning af borgeren i forhold til køb 
af bil, herunder økonomien forbundet med driften af 
bilen

 Bevilling eller afslag af støtte til køb af bil
 Bevilling af særlig indretning eventuelt på baggrund 

af påtegning i kørekort
 Afprøvning af bil
 Fritagelse for afgifter
 Reparationer af særlig indretning
 Køreprøve/kørekort

Hvad kan ikke indgå i 
indsatsen?

 Særlig indretning som borger selv har anskaffet inden 
bevilling

 Støtte til bil der bruges i erhvervsøjemed /særlig 
indretning af denne

 Støtte til nyerhvervet bil som er mere end 1 år 
gammel

 Støtte til tidligere bevilget handicapbil, som er mindre 
end 2 år gammel

 Der kan ikke ydes støtte til drift af bilen
 Ønsker borgeren en større eller dyrere bil end det 

bevilgede, skal borger selv betale differencen

Hvad er indsatsens omfang? Lån til støtte til køb af billigste egnede bil. Den almindelige 
låneramme udgør max 187.000 kr., hvoraf borgeren som 



udgangspunkt selv tilbagebetaler de 50 %. Resten afskrives 
over de 8 år, som er lånets løbetid. 

Ydelsen er indkomstafhængig, således, at hvis 
indkomstgrundlaget overstiger 220.000 kr. forhøjes den del 
af lånet, der skal tilbagebetales med 20 % af 
indkomstgrundlaget, der overstiger 220.000 kr.

Der kan i helt særlige tilfælde ydes supplerende støtte 
udover den almindelige låneramme, såfremt behovet for bil 
ikke løses indenfor den almindelige låneramme.

Tilskud til automatgear fratrækkes i bilens pris, før lånet 
udmåles. Der kan tidligst ydes nyt tilskud til automatgear 8 år 
efter, at det sidste tilskud er givet. Ansøgeren kan indgive 
ansøgning om genbevilling efter 7 år. 

Tilskud til særlig indretning, som udgangspunkt hvis det 
fremgår af påtegning i kørekort m.v. Dette tilskud er ikke 
afhængig af, om der er bevilget støtte til bil.

Reparation af særlig indretning når denne er bevilget af 
kommunen, og garantien ikke dækker. 

Bevilling af støtte til køb af bil bortfalder efter 6 måneder, 
hvis den ikke er udnyttet. 

Er der valgmulighed med 
hensyn til leverandør?

Sagsbehandlingen foretages af kommunens bilteam, som 
indhenter tilbud fra forskellige leverandører med henblik på 
udmåling af støtte til billigst egnede bil.

Herefter har borgeren frit valg af leverandør, men 
kommunen skal godkende endeligt bilvalg som værende 
egnet som handicapbil.

Ansøgning Ansøgning om støtte til køb af bil kan ske via www.borger.dk. 
Alternativt kan ansøgning sendes til Hjørring Kommune, 
Myndighed Hjælpemidler, Springvandspladsen 5,  9800 Hjørring. 

Kompetencekrav til 
personalet

Sagsbehandlere: Kommunalt uddannede sagsbehandlere, 
socialrådgivere, socialformidlere samt terapeuter

Omkostninger for borgeren Borgeren skal som udgangspunkt betale den ene halvdel af 

http://www.borger.dk/


lånet tilbage over 8 år, fordelt med 1/96 del af lånet pr. md. 
Den anden halvdel nedskrives med 1/96 del pr. md. over 8 
år.

Borgeren skal påregne at betale alle driftsomkostninger 
vedrørende bilen herunder kasko og ansvarsforsikringer, 
benzin/diesel, reparationer m.v.

Der udstedes gældsbrev vedrørende lånet. Dette skal 
underskrives af borger i forbindelse med udbetalingen af 
lånet. Gældsbrevet og bevillingsskrivelsen indeholder blandt 
andet vilkårene for lånet.

Vilkårene for lånet er blandt andet, at afdragene betales til 
tiden. Hvis afdrag ikke betales m.v. skal Hjørring Kommune 
vurdere, hvorvidt lånet skal frakendes. Hvis dette gør sig 
gældende, skal hele lånet indfries, inklusiv den del af lånet 
der endnu ikke er nedskrevet.

Kvalitetsmål Sagsbehandlingstid:
 1 år

Der prioriteres i de indgåede sager. Hvis der er tale om 
ansøgninger om erhvervs- eller uddannelsesbil prioriteres 
disse før ansøgninger om trivselsbiler. Det samme gælder 
ansøgninger om støtte til køb af bil til et handicappet barn, 
hvor der eksempelvis skal medbringes en del hjælpemidler.

Hvordan følges op på 
indsatsen?

Der foretages ikke generel opfølgning, med mindre Hjørring 
Kommune gøres opmærksom på forhold, der kan have 
betydning for fortsat støtte til køb af bil. Borger har 
endvidere en selvstændig forpligtigelse til at meddele 
ændringer til kommunen vedrørende helbredsmæssige 
forhold, kørselsbehov m.v.

Særlige forhold, der gør sig 
gældende?

Efter 8 år kan der som udgangspunkt søges om lån til køb af 
ny bil.
Ansøgeren kan indgive ansøgningen om genbevilling efter 7 
år.
Berettigelsen vil afhænge af borgerens funktionsniveau, 
kørselsbehov m.v. på ansøgningstidspunktet for det nye lån.

Der kan undtagelsesvis ydes støtte til køb af ny bil før 8 års 
periodens udløb i følgende tilfælde:
1) når det ved erklæring fra en synsvirksomhed 
dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig,



2) når bilen er totalskadet, eller
3) når bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af 
ansøgerens funktionsevne.

Ved genansøgning af støtte til køb af ny bil er der ikke 
automatisk ret til bevilling igen, idet der altid tages 
udgangspunkt i nuværende/aktuelle situation.

Borgere, der har søgt om støtte til køb af bil før 2018, kan 
som udgangspunkt søge om lån til køb af ny bil efter 6 år. 
Ansøgere kan indgive ansøgning om genbevilling efter 5 år. 


