Støtte til køb af bil

Du kan søge om lån til en bil. Hedensted Kommune kan bevilge
et rentefrit lån på op til 201.000 kr. (2022 takst), hvoraf du skal
betale halvdelen tilbage over 8 år. Hvis du har en indkomst over
239.000 kr. (2022 takst), forhøjes den del, du skal tilbagebetale.

Hvis vil vide mere om forudsætningerne for støtte til en handicapbil, kan du se mere på følgende link:
https://www.hedensted.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/handicapbil

Du kan få støtte til almindelig personbil og en udvidet støtte,
hvis det vurderes at, du har behov for en større bil, f.eks. en kassevogn eller minibus.

Hvis du ønsker at søge om en handicapbil, skal du søge
elektronisk via Hedensted Kommunes hjemmeside. Du kan
søge om handicapbil via ovenstående link.

Du kan søge om særlig indretning til din bil, uanset om du er
bevilget støtte til køb af bil eller selv ønsker at købe en bil.

Hedensted Kommune vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til
at færdes. Desuden vil Hedensted Kommune vurdere, om dit
transportbehov kan dækkes på anden vis, eksempelvis med
muligheden for at anvende andre kørselsordninger, herunder
individuel handicapkørsel, Midttrafik, Flextrafik, Sygsikringskørsel, DSB’s Handicapordning, kørsel til og fra sygehus eller
ved at anvende cykel eller hjælpemidler som f.eks. rollator, elkøretøj mv.

For at få støtte til særlig indretning er det et krav at:
- Politiet stiller krav om det (påtegning i kørekort)
- Hvis dit helbredsforhold i øvrigt taler for det
- Hvis det letter din placering i bilen
Tilskud til automatgear er den faktiske udgift dog højest 27.820
kr. (2022 takst). Automatgearet skal som udgangspunkt også
holde i 8 år, men man kan i særlige tilfælde få støtte til udskiftning inden.
Du skal regne med en månedlig udgift på ca. 3000 kr. Det er inkl.
afdrag på billån.

Hvem kan få støtte til en handicapbil?

For at få støtte skal du eller dit barn have en varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, der er af en så væsentlig grad, at
det forringer din evne til at færdes.
Alle behandlings- og træningsmuligheder skal som udgangspunkt være udtømte, før din funktionsnedsættelse kan betragtes som varig og din transport må ikke kunne løses på andre
måder end med egen bil.

Når kommunen træffer afgørelse om handicapbil, modtager du
en skriftlig afgørelse. Afgørelsen indeholder en skriftlig begrundelse.

Hvad er dit ansvar?

Når du søger om en handicapbil skal du selv være med til at
skaffe de oplysninger, der kan oplyse/belyse din sag, f.eks. kørselsdagbog.

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.

Hedensted Kommune lægger vægt på følgende:
1. Hvis du skal bruge bilen til og fra uddannelsessted, skal din
uddannelse være af et vist niveau og sigte mod arbejde.
2. Hvis du skal bruge bilen til at komme til dit arbejde, skal du
have et fast arbejde.
3. Hvis du skal bruge bilen til fritid og trivsel, skal det dokumenteres, at din transport ikke kan løses med andre kørselsordninger.

I ganske særlige tilfælde kan der ydes støtte, før 8 års perioden udløber, f.eks. når:
- synsvirksomhed kan dokumentere, at udskiftning af bilen
er nødvendig
- bilen er totalskadet
- bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af din
funktionsevne
- bilen ikke kan repareres
- synsvirksomhed kan dokumentere, at udgiften til reparation af bilen vil være uforholdsmæssigt stor

Afgiftsfritagelse

Du har ikke automatisk ret til at få en ny bevilling ved genansøgning om støtte til køb af bil.

Du kan søge om afgiftsfritagelse for grøn ejerafgift (vægtafgift),
brændstofforbrugsafgift og registreringsafgift, samtidig med at
du søger om bilen. For at være berettiget til afgiftsfritagelse er
det ikke et krav, at der er ydet lån til bilen, men du skal opfylde
betingelserne for støtte til køb af bil.

Hvad kan der ikke ydes støtte til?
-

Biler, som ikke vurderes 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

Svarfrist

Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse på handicapbil
inden 12 måneder.
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil du har fået
en afgørelse.

Klagemuligheder

Du kan klage over afgørelsen på handicapbil. Klagevejledningen
vil fremgå af den afgørelse du modtager.

Sådan søger du om støtte til en handicapbil
Du kan med fordel få råd og vejledning f.eks. inden du søger ved
at kontakte Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, som
træffes alle hverdage mellem kl. 09.00-13.00.

På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitetsstandard for handicapbil.
Kvalitetsstandarden beskriver det politiske bestemte rammer
for serviceniveauet. Din støtte bliver bevilget og tilrettelagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer.

Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.
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Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om handicapbil.
Indhold
Lovgivning
Lov om social service,
SEL § 114

Beskrivelse
Støtte til anskaffelse af bil, brændstofforbrugsafgift (vægtafgift/grøn ejerafgift) og særlig indretning.

Målgruppe

Borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør
muligheden for at færdes uden brug af egen bil.
Det er et krav, at borgeren har et kørselsbehov, hvor funktionsnedsættelsen 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
- Forringer evnen til at færdes, og borgeren samtidig har aktiviteter uden for hjemmet, som
medfører et betydeligt behov for kørsel med egen bil
Borgere, som har brug for nødvendig indretning af bil, uanset om der kan ydes støtte til anskaffelse
af bil, hvis:
- Politiet har stillet krav om det (påtegning i kørekort)
- Borgers helbredsforhold i øvrigt taler for det eller
- Det letter borgers placering i bilen

Hvad kan indsatsen
indeholde?

Indsatsen kan bestå af:
- Særlig indretning, som for eksempel spejle, sædevarme og oliefyr
- Støtte til bil, herunder evt. kørekort
Valg og indretning af bil sker efter praktisk afprøvning og ud fra princippet om billigst egnet.

Andre særlige forhold

Bevillingen består af et rentefrit lån, som afdrages over 8 år.

Hvem behandler
ansøgningen?

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, Vestergade 7-9, 8723 Løsning.
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