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Hvem kan modtage støtte?
Du kan søge kommunen om støtte til en bil, hvis du eller dit
barn har en varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne,
der er af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil
for at:
• Opnå eller fastholde et arbejde
(erhvervsmæssige forhold)
• Gennemføre en uddannelse (uddannelsesforhold)
• Kunne færdes og deltage i aktiviteter
(trivselsmæssige forhold)
Alle behandlingsmuligheder skal som udgangspunkt være
udtømte, før din funktionsnedsættelse kan betragtes som varig.
Der er flere kriterier, som skal være udfyldt for at opnå støtte,
når det drejer sig om trivselsmæssige forhold, end når dit behov
er i relation til job og uddannelse.

Hvad bliver der lagt vægt på
ved afgørelsen?
Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering
af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes. Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes
på anden vis, eksempelvis med muligheden for at anvende andre kørselsordninger, herunder individuel handicapkørsel, eller
ved at anvende cykel eller hjælpemidler som fx rollator, elkøretøj
eller lignende. Du skal selv være med til at skaffe de oplysninger,
der er nødvendige for, at din ansøgning kan afgøres.
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Hvad kan der ydes støtte til?
Støtte til køb af handicapbil:
• Du kan få støtte til den billigst egnede bil. Støtten bliver givet som et
rentefrit lån inden for en maksimum-ramme på 187.000 kr. (2018), dog
højst bilens købesum. Hvis din nedsatte funktionsevne gør, at det er
nødvendigt at købe en større/dyrere bil, end det almindelige lån dækker
(fx en nedstolet bus), kan der i ganske særlige tilfælde ydes et supplerende rente- og afdragsfrit lån til udbetaling af forskellen.
• Der kan ydes støtte til bil, der som udgangspunkt er fabriksny.
• Der kan ydes støtte til en brugt bil, der tidligere er bevilliget efter servicelovens §114 og samtidig er under 2 år gammel. Det er en betingelse, at bilen er i sikkerheds-, drifts- og kvalitetsmæssig forsvarlig
stand og samtidig kan forventes at holde i 8 år.
• Der kan ydes støtte til en fabriksny bil, som du eller en anden person i
din husstand har købt inden for det seneste år. Bilen skal indregistreres
til den støtteberettigede.
• Demobiler kan købes, under betingelse af at kilometertælleren maksimalt tæller 2.000 km, og bilen kan erhverves til en fordelagtig pris. Bilen
må ikke tidligere have været indregistreret.
• For at være berettiget til fritagelse for statsafgift er det en betingelse, at
den støtteberettigede er berettiget til støtte til bil.

Fritagelse for betaling af afgift
efter brændstofforbrug (vægtafgift):
Fritagelsen gælder ikke udligningsafgift på dieselbiler. Du kan også vælge at
søge om fritagelse for brændstofforbrugsafgift. For at være berettiget til dette,
skal du opfylde betingelser for støtte til køb af bil. Det er ikke et krav, at der er
ydet lån til bilen.
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Særlig indretning
Særlig indretning kan f.eks.
være specialsæde, ratknop og
lignende og kan bevilges efter
konkret individuel vurdering og
i de fleste tilfælde jf. kørekortskrav.
Automatgear
Der ydes tilskud til automatgear på den faktiske udgift,
dog maximalt 25.905 kr. (2018),
som oftest forudsat at det er et
kørekortkrav. Det forudsætter,
at bilen er under et år og født
med automatgear fra fabrikken. Automatgear kan bevilliges uanset, om du er berettiget
til støtte til køb af bil eller ej.
Reparation af
særlig indretning
Hvis en særlig indretning,
såsom lift, går i stykker, skal
du kontakte bilteamet, før
reparation påbegyndes
Tilskud til kørekort
I nogle tilfælde kan man søge
om tilskud til kørekort. Betingelser for støtte til køb af bil
skal være opfyldt.

Hvad kan der ikke ydes
støtte til?
•
•
•
•
•
•
•

4 | Handicapbil – Støtte til køb af bil

Biler, som ikke vurderes at være egnede
Leasingbiler, kundebil eller firmabil
Generel drift – herunder brændstofforbrug
Vedligeholdelse af bil – herunder serviceeftersyn
Reparationer, der ikke har med særlig indretning af gøre.
Ansvarsforsikring/kaskoforsikring af bilen
Udligningsafgift, hvis bilen er dieseldrevet.

Hvordan beregnes og tilbagebetales lånet?
Dine økonomiske forhold har
ikke betydning for, om du kan
få støtte til køb af bil eller for
lånets størrelse. Men dine
økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del
af lånet, du skal tilbagebetale.
Støtten er rentefri.

Hvis dit indkomstgrundlag ikke
overstiger 222.000 kr. årligt
(2018), skal du tilbagebetale
halvdelen af lånet med det,
der svarer til 1/96 af beløbet i
månedlige afdrag – svarende til
en periode på 8 år. Den anden
halvdel af lånet nedskrives
med 1/96 månedligt fra tids-

punktet for bilens registrering.
Hvis dit indkomstgrundlag
overstiger 222.000 kr., forhøjes den del af lånet, som du
skal tilbagebetale, med 20%
af den indkomst der overstiger
222.000 kr. Den del af lånet,
der nedskrives, nedsættes
tilsvarende.

Hvordan foretages valg af bil?
Støtten ydes til billigst egnede
bil efter en konkret og individuel vurdering. Bilen skal
dække dit transportbehov og
kunne rumme nødvendige
hjælpemidler. Bilens indretning
tager ikke hensyn til familiens
sammensætning.
Bilen skal være fremtidssikret
i 8 år, så bilens størrelse og
særlig indretning afhænger
derfor af en vurdering af prognosen for den lidelse, du har.
En sagsbehandler vil sammen
med dig foretage nødvendige

afprøvninger hos bilforhandler/
bilopbygger og informere dig
om, hvilken bil og eventuel
særlig indretning, der anbefales. Du kan vælge at købe
bilen eller den særlige indretning hos en anden leverandør
end den, hvor kommunen har
indhentet tilbud fra. Du kan højst få bevilliget støtte svarende
til kommunens indhentede tilbud. Du skal selv betale en evt.
merudgift.

anden bil under forudsætning
af følgende:
• At Bilteamet vurderer bilen
egnet, og at bilen kan
dække kørselsbehovet i
en 8-årig periode ud fra
samme kriterier som den
billigst egnede.
• At du selv betaler forskellen
mellem det bevilligede lån
og bilens pris og evt. merprisen på særlig indretning.

Du kan efter bevilling af støtte
til køb af bil vælge at købe en
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Hvornår kan der søges
udskiftning af bil?
Der kan tidligst ydes støtte til udskiftning af bil 8 år efter registrering af en bil, hvortil
der er ydet støtte.
I ganske særlige tilfælde kan der ydes støtte, før 8 års perioden udløber:
• Når synsvirksomhed kan dokumentere, at udskiftning af bilen er nødvendig
• Når bilen er totalskadet
• Når bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af din funktionsevne
• Når bilen ikke kan repareres
• Når en synsvirksomhed dokumenterer, at udgiften til reparation af bilen vil
være uforholdsmæssigt stor
Du har ikke automatisk ret til at få en ny bevilling ved genansøgning om støtte til køb
af bil.

Hvordan sikres sikker kørsel i bilen
med særlig indretning?
Det er dit eget ansvar at føre bilen forsvarligt i trafikken og herunder købe eventuelle
køretimer, hvis det er nødvendigt for at træne brugen af de særlige indretninger.
En anden mulighed er at spørge leverandøren af bilen eller hos Handicapbilistcentret,
om de kan hjælpe dig. www.handicapbilistcentret.dk
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Hvor henvender jeg mig ved ansøgning
om støtte til køb af bil?
Ansøgningsskema skal sendes elektronisk via www.borger.dk.
Du skal bruge dit nem ID (skriv handicapbil i søgefeltet).
• Bilteamet træffes mandag-fredag kl. 9-10 på tlf. 79755820
(tryk 3 for hjælpemidler inkl. handicapbiler
Du vil modtage et kvitteringsbrev fra os, så du ved, at vi har modtaget din ansøgning. I løbet
af sagsbehandlingstiden vil du løbende have kontakt med os i forbindelse med møder, test
mm.
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Hvor kan jeg få flere oplysninger?
Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har spørgsmål til pjecen,
så er du velkommen til at kontakte Bilteamet i Velfærdsrådgivningen
på tlf: 7975 5820 mandag-fredag kl. 9-13.

Velfærdsrådgivningen
Tlf: 7975 5000
www.hedensted.dk

