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Bilteamet i Velfærdsrådgivningen, Hedensted Kommune, 

har modtaget ansøgningsskemaet, som du har udfyldt  

elektronisk. 

Du modtager en kvitteringsskrivelse sammen med et tidspunkt 

for et besøg hos dig i dit hjem.

 

Bilsagsbehandleren, som besøger dig, vil som udgangspunkt 

følge din bilsag, til den er færdigbehandlet. 

Inden samtalen skal du udfylde en kørselsdagbog, som du får 

en vejledning til at udfylde sammen med invitation til samtalen. 

Dagbogen er en nødvendig del af sagsbehandlingen. 

Under samtalen vil vi komme ind på din sygdom/dit handicap, 

din funktionsevne, hvad du skal bruge bilen til, om der er behov 

for særlig indretning af bilen, dine bilønsker mv. 

Herudover vil du få information omkring lovgivningen vedr. hand-

icapbil.

Med din tilladelse indhenter vi efter behov relevante lægeoplys-

ninger fra din egen læge, speciallæge eller fra de sygehuse, 

som du er tilknyttet. Når vi har modtaget lægeoplysningerne,  

vil disse indgå i den samlede vurdering af din sag. 

Der kan være tilfælde, hvor du skal have påtegninger i dit køre-

kort. Bilteamet kan give råd og vejledning om dette. Du har selv 

ansvaret for at køre forsvarligt og få påført påtegninger, hvis dette 

er påkrævet. 

Påtegningerne vil også indgå i den samlede vurdering af din sag. 

Der vil efter behov blive lavet en gang- og trappetest. Bruger du 

stok eller andet ganghjælpemiddel, skal du medbringe dette til 

testen. Gangtesten foregår ude og inde, og du skal derfor have 

passende fod- og overtøj på.

Din bilsag bliver herefter vurderet og afgjort på et bevillings møde. 

Bilteamet holder møde ca. hver 14. dag.

Sådan behandles din bilsag
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Du er ikke berettiget til bil
Vurderer Bilteamet, at du ikke er berettiget til støtte til en handicapbil, vil du 

snarest muligt efter bevillingsmødet modtage sagsdokumenter til partshøring. 

I parthøringsperioden har du mulighed for at komme med nye oplysninger, 

som vil indgå i beslutningsgrundlaget. Ændrer dine oplysninger ikke på den 

påtænkte afgørelse, fastholder vi vurderingen af, at du ikke er berettiget til en 

handicapbil, og du vil få en afgørelse med afslag.  Du kan klage over afslaget 

inden #re uger, fra du har modtaget det. Bilteamet skal herefter genvurdere 

afgørelsen. Fastholder vi afslaget, sender vi din sag til Ankestyrelsen, som skal 

behandle din klage. 

Du er berettiget til bil
Vurderer Bilteamet, at du er berettiget til støtte til en handicapbil, vil du blive 

kontaktet af din sagsbehandler, så der kan træffes aftale om bilafprøvning.

Formålet med bilafprøvningen er at #nde frem til den billigste egnede bil og 

hvilken særlig indretning, der er nødvendig. Dine egne bilønsker skal også af-

prøves. 

Efter bilafprøvningen indhenter Bilteamet tilbud på den billigste egnede bil og 

den nødvendige særlige indretning. 

Ud fra sagens akter samt tilbud er det Bilteamet, som tager stilling til endelig 

bevilling. Du vil få tilsendt en skriftlig bevilling.

Den skriftlige bevilling
I den skriftlige bevilling står hvilken bil og hvilken indretning, du er bevilliget, 

samt prisen herpå. Desuden fremgår det på hvilket grundlag, bevillingen er 

givet.

Bevillingen skal medbringes til den bilforhandler, hvor du ønsker at købe bilen. 

Du skal være opmærksom på, at merpris ud over det bevilligede lån til bil og 

tilskud til indretning er egenbetaling. 
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Køb af bil

Når du har valgt bil, laver for-

handleren en slutseddel, som 

sendes til din bilsagsbehandler. 

Alle priser på bil, særlig indret-

ning og evt. ekstraudstyr skal 

fremgå tydeligt.  Får du sluts-

edlen med hjem, skal du sende 

den til Bilteamet. Skriv ikke un-

der på slutsedlen, før du har 

den skriftlige bevilling. 

Når Bilteamet har modtaget 

slutsedlen, som er underskre-

vet af dig og sælger, laver vi 

klausuleringspapirerne, som 

sen des til bilforhandleren med 

henblik på indregistrering af din 

nye bil.

Bilteamet beregner herefter 

billånet og laver et gældsbrev, 

som sendes til underskrift hos 

dig. 

Du skal skrive forsikringssel-

skab og policenummer på 

gældsbrevet og sende det retur 

til os i underskrevet stand. Du 

skal ansvars- og kaskoforsikre 

bilen for hele bilens værdi inklu-

siv den særlige indretning. 

Når Bilteamet har modtaget 

gældsbrevet, kan du få bilen 

udleveret hos forhandleren.

 

Klausuleringen registreres i 

Centralregistret for Motorkøre-

tøjer, så bilen er klausulereret 

i 8 år. Det vil sige, at i de 8 år 

kan du ikke sælge bilen. Samti-

dig oplyser vi på klausulerings-

papirerne, at du er berettiget til 

fritagelse for brædstofforbrugs-

afgift (tidligere vægtafgift).

Udligningsafgiften for dieselbil-

er kan du ikke fritages for. 

Når motorregistret har regis-

treret klausuleringspapirerne, 

sendes de tilbage til Bilteamet.

Nogle måneder efter, at du har 

modtaget bilen, vil Bilteamet 

igen kontakte dig for at lave en 

opfølgning på bilsagen. 

Hvor lang tid  
tager min bilsag?

Generelt varierer sagsbehandlingen fra 6-18 måneder. Der kan 

ikke sættes en præcis sagsbehandlingstid på en bilsag, da der 

undervejs skal indhentes nødvendige oplysninger, fx lægeligt, 

evt. ændres i kørekort, afholdes bevillingsmøder, afprøves bil-

er samt skrives klausuleringspapirer m.v. Hører du ikke fra Bil-

teamet i en periode, betyder det derfor ikke, at din sag ligger 

stille. Du er altid velkommen til at kontakte din sagsbehandler 

for at høre, hvor langt din sag er.
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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 brændstof og 
forsikring. 
Hvis den bevilligede særlige 
indretning går i stykker, kan 
du søge Bilteamet om støtte 
til reparation. Du skal være 
opmærksom på, at du skal 

kontakte Bilteamet, inden 
værkstedet starter repara-
tionen.
Er der generelle problemer 
med bilen, skal du henvende 
dig til bilforhandleren. 
Fungerer bilen eller den 
særlige indretning ikke efter 
hensigten, skal du kontakte 
din bilsagsbehandler. 

Kan jeg få udskiftet min handicapbil?

Du kan søge om udskift-
ning af din handicapbil efter 
8 år. Lånet i den gamle bil 
skal være betalt, før der kan 
bevil liges en ny.
For at søge udskiftning skal 
du udfylde et nyt ansøg-
nings skema. Sagsgangen 
ved udskiftning af bil er den 
samme som ved ansøgning 
af bil. Du skal være opmærk-
som på, at beløbet fra salget 
af den gamle handicapbil 
(= provenu) skal indgå i købet 
af den nye.

Har du foretaget merkøb i 
den gamle handicapbil, for-
deles provenuet forholds-
mæssigt mellem dig og kom-
munen. Fordelingen foregår 
efter den procentdel, som dit 
merkøb udgør af den gamle 
bils købspris.

Hvis du er bevilliget udvidet 
støtte, fratrækkes kommunes 
andel af provenuet først i den 
udvidede støtte. Et evt. res-
terende beløb fratrækkes 
herefter i den afdrags pligtige 

del af lånet. Er der yderligere 
restbeløb fratrækkes dette i 
den afdragsfrie del af lånet. 

Er du ikke bevilliget udvidet 
støtte, fratrækkes kommun-
ens andel af provenuet først 
i den afdragspligtige del og 
en eventuel rest fratrækkes 
herefter i den afdragsfrie del.
At du tidligere er bevilget 
støtte til køb af handicapbil 
er ikke ensbetydende med, 
at du fortsat er berettiget.

Hvordan betaler jeg lånet 
tilbage?

Økonomiafdelingen i Heden-

sted Kommune modtager det 

originale gældsbrev fra Bil-

teamet. 

Du vil modtage opkrævning fra 

økonomiafdelingen. Det kan 

ske, at du ikke bliver opkrævet 

den første måned. Du vil så få 

to opkrævninger måneden eft-

er. Du er forpligtet til at over-

holde opkrævningerne. Mislig-

holdelse af lånet kan medføre 

frakendelse af bilen.
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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 bil er nødvendig. 

• Når bilen er totalskadet.

• Når bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring i din funktionsevne.

• Når bilen ikke kan repareres.

• Når en synsvirksomhed dokumenterer, at udgiften til reparation af bilen vil være 

uforholdsmæssigt store.

Hvad skal jeg gøre, hvis der sker  
ændringer i min situation? 

Hvis du ophører med at arbejde eller afslutter uddannelse, og du har fået bilen på 

et af disse grundlag, skal du henvende dig til Bilteamet.

Du skal også henvende dig til Bilteamet, hvis der sker væsentlige ændringer i dit 

kørselsbehov eller dit funktionsniveau. Ud fra oplysningerne om din nye situation 

vurderer Bilteamet, om du fortsat er berettiget til handicapbil.

Får du frakendt din handicapbil på grund af ovenstående ændringer, skal hele rest-

gælden indfries – både den afdragspligtige og den afdragsfrie del.
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Parkerings kort

Der kan søges om parkeringskort

(Invalideskilt) ved:

Danske Handicaporganisationer

Blekinge Boulevard 2

2630 Taastrup

Tlf: 3675 1793

service@handicap.dk

www.parkeringskort.dk



Velfærdsrådgivningen

Tlf: 7975 5000
www.hedensted.dk

Hvor kan jeg få flere oplysninger?
Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål til pjecen, er 

du velkommen til at kontakte Bilteamet i Velfærdsrådgivningen på tlf: 

79755820. Velfærdsrådgivningens telefon er åben kl. 9-13. 

Bilsagsbehandlerne træffes kl. 9-10. I tidsrummet 10-13 kan der tages 

mod besked.


