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Kvalitetsstandard for støtte 
til køb af handicapbil

Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kom-
munes tilbud om støtte til køb af handicapbil. 

Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som 
tilbydes i Sønderborg Kommune.
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Hvem kan få støtte?

Du kan få støtte til køb af bil, hvis du har en varigt nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, der 
• i væsentlig grad forringer din evne til at færdes i forbindelse

med aktivitet uden for hjemmet, som medfører et betydeligt
behov for kørsel

• i væsentlig grad vanskeliggør dine muligheder for at opnå
eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse
uden brug af bil.

Alle behandlingsmuligheder skal som udgangspunkt være 
udtømte, før din funktionsnedsættelse betragtes som varig.

For at være berettiget til støtte til køb af bil, skal du opfylde både 
helbredsmæssige og kørselsmæssige betingelser.

For at få støtte til køb af bil til børn med handicap gælder, at 
barnet som udgangspunkt skal være fyldt tre år. Hvis et barn på 
grund af sin funktionsnedsættelse er væsentlig vanskeligere at 
transportere end andre børn på samme alder, kan støtten ydes 
tidligere. Det er barnets funktionsevne, kørselsbehov m.m., der er 
afgørende for, om der kan ydes støtte til køb af bil.



Hvordan får du støtte?

Du kan kontakte sagsbehandlerne i hjælpemiddelafdelingens 
bilteam eller indsende et ansøgningsskema, som du finder på 
kommunens hjemmeside*. Er du forældre til et barn med handi-
cap, søger du på vegne af barnet.

På ansøgningsskemaet giver du samtykke til, at sagsbehandleren 
må indhente oplysninger, der er nødvendige for behandling af din 
ansøgning.

* Tip: søg på ”støtte til bil”.
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Hvad kan du få støtte til?

Omfanget af støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil 
vil  afhænge af din konkrete situation. Vi træffer afgørelse på 
baggrund af en samlet vurdering af din situation.

Du kan ansøge om:
• støtte til køb af handicapbil

Der kan ydes støtte til bil, der som udgangspunkt er fabriksny. 
Dog kan dette fraviges i det tilfælde, at du på ansøgningstids-
punktet har købt bilen inden for et år.
Brugte biler, som er under to år gammel og tidligere er bevilget 
efter §114 som handicapbil, kan desuden bevilges. Det er en 
betingelse, at bilen sikkerheds-, drifts- og kvalitetsmæssigt
er i forsvarlig stand og samtidig kan forventes at holde i seks 
år. Demobiler kan købes, under betingelse af, at kilometer-
afstanden er maksimalt 2.000 km og bilen kan erhverves til 
en fordelagtig pris. I alle tilfælde skal bilen være tilbagebetalt 
senest efter 96 måneder efter første indregistrering.

• tilskud til særlige indretninger af en bil
• tilskud til kørekort
• fritagelse for/nedsættelse af grøn ejerafgift
• fritagelse for registreringsafgift på nedstolede busser
• reparation af særlige indretninger, som tidligere er bevilget efter

bilbekendtgørelsen.



Der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af bil, uanset om der 
kan ydes støtte til køb af bil, hvis
• politiet har stillet krav om det
• dit helbredsforhold i øvrigt taler for det
• det letter din placering i bilen

For at få tilskud til automatgear, skal det som udgangspunkt være 
et krav i kørekortet.

Hvad kan du ikke få 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 særlige indretninger at gøre
• ansvarsforsikring/kaskoforsikring af bilen
• udligningsafgift, hvis bilen er dieseldrevet.
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Hvem leverer ydelsen?

Kommunen har indkøbsaftale om opbygning af handicapbil med 
en privat leverandør.

Du kan vælge at købe bilen eller den særlige indretning hos 
en anden leverandør end den, som kommunen har indkøbs-
aftale med. I den situation kan du højest få bevilget støtte 
svarende til kommunens indkøbsaftale. Du skal selv betale en 
evt. merudgift.

Sammen med dig og bilopbygger finder sagsbehandler frem til en 
egnet bil, og der tages stilling til eventuelle særlige indretninger. 
Herefter modtager du en bekræftelse på, at du kan henvende dig 
til forhandleren og købe bilen.

Slutsedlen skal underskrives af både dig og forhandleren. 
Forhandleren sender slutsedlen til kommunen, som udfærdiger 
gældsbrev. Afdragsordningens størrelse fremgår af gældsbrevet.

Hvad forventes af dig?
• at du samarbejder og hjælper med at fremskaffe de oplys-

ninger, der er nødvendige for, at ansøgningen kan afgøres
• at du skal medvirke ved afprøvningen af forskellige biler og

særlige indretninger.
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Hvilke forhold indgår i vurderingen?

I forbindelse med din ansøgning foretager vi en konkret og indi-
viduel vurdering, hvor følgende forhold typisk vil indgå
• funktionsniveau, herunder bl.a. gangfunktion
• selvhjulpenhed
• arbejdsmæssige forhold
• uddannelsesmæssige forhold
• trivselsmæssige forhold
• sociale forhold
• familiemæssige forhold
• boligforhold
• kørselsbehov
• muligheden for at anvende offentlig transport eller andre

kørselsordninger
• muligheden for at anvende hjælpemidler som fx cykel,  rollator,

elkøretøj og lignende.

Hvordan er et typisk forløb?

Du må forvente, at sagsbehandlingen om støtte til køb af bil 
er omfattende. Den tager flere måneder, da sagsbehandlingen 
 involverer mange parter fx læge, motorsagkyndig, embeds-
læge, arbejdsgiver, uddannelsessted og fysioterapeut eller 
ergoterapeut.

Du vil modtage skriftlig besked om forventet sagsbehandlingstid, 
når kommunen har modtaget din ansøgning.



Et typisk sagsforløb ser i Sønderborg sådan ud
• ansøgningsskema modtages i kommunen
• du bliver kontaktet for at aftale hjemmebesøg
• inden hjemmebesøg udfylder og indsender du kørselsskema og

spørgeskema
• sagsbehandler besøger dig i dit hjem
• din gangfunktion afprøves sammen med fysioterapeut
• sagsbehandler indhenter yderligere helbredsoplysninger
• bilteamet vurderer, om din sag er tilstrækkeligt belyst
• du bliver partshørt inden afgørelsen
• du modtager en skriftlig afgørelse.
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Hvordan ydes støtten?

Biler

Støtten ydes som et rentefrit lån til billigst egnede bil. 
Lånet er på max. 191.000 kr. inkl. moms (2019), dog 
højest bilens købesum.

Udgangspunktet er, at du tilbagebetaler 50% af lånebeløbet 
over seks år via månedlige afdrag. Resten af beløbet afskrives 
over en periode også på seks år. Du skal selv tilbagebetale 
mere end 50% af lånebeløbet, hvis din indkomst er større end 
226.000 kr. (2019).

Du kan få ydet et supplerende lån i form af et rente- og afdragsfrit 
lån til betaling af forskellen mellem den fastsatte låneramme og 
en større bil fx en kassebil, når der er tale om ganske særlige 
helbredsbetingede forhold.

Du har mulighed for at købe en anden og dyrere bil, end den du 
har fået bevilget. Det er en forudsætning, at kommunen vurderer, 
at denne bil er lige så egnet i forhold til din nedsatte funktion. Du 
skal selv betale merprisen.

For kassebiler, til brug for faste kørestolsbrugere, fritages du for 
registre ringsafgift.

Du kan søge om tilskud til kørekort, hvis betingelser for støtte til 
køb af bil er opfyldt. Støtten ydes til lægeerklæring, teoriunder-
visning og et rimeligt antal køretimer. 
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Særlig indretning

Efter en individuel helhedsvurdering gives støtte til billigst 
egnede særlig indretning af bil

fx
• automatgear (tilskud svarende til den faktiske udgift, dog højest 

26.420 kr. i 2019)

• ekstra spejle
• bagagerumslift til rollator eller kørestol.

Reparation

Du kan få tilskud til reparationer af bilens bevilgede særlige 
indretninger ved behov.

Kontakt altid hjælpemiddelafdelingen inden reparationen 
udføres.

Genbevilling

Efter otte år kan du ansøge om støtte til køb af ny bil.

Du har ikke automatisk ret til at få en ny bevilling ved gen-
ansøgning om bil.

Din ansøgning vil blive behandlet med udgangspunkt i din aktu-
elle situation og gældende ret, herunder Ankestyrelsens praksis. 
Berettigelsen vil afhænge af dit funktionsniveau, kørselsbehov 
m.m. på det tidspunkt, hvor du søger om det nye lån.
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Der kan undtagelsesvis ydes støtte til køb af ny bil før otte 
års periodens udløb når
• en synsvirksomhed dokumenterer, at udskiftning af bilen er

nødvendig
• bilen er totalskadet
• bilen ikke længere er egnet på grund af ændring af din

 funk tionsevne.

Øvrige oplysninger

På Sønderborg Kommunes hjemmeside kan du finde information 
om de muligheder, der er for transport og kørselshjælp.

Du finder oversigten over kørselsordningerne ved at følge denne 
vejledning:
• åbn Sønderborg Kommunes hjemmeside

www.sonderborgkommune.dk
• skriv ”kørselsordning” i søgefeltet øverst til højre
• vælg linket ”kørselsordninger”
• du får en oversigt over de forskellige muligheder.

http://www.sonderborgkommune.dk/
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Rådgivning og vejledning

Du kan rette henvendelse til bilteamet og få rådgivning og vejle-
ding om din bilansøgning og om der er mulighed for anden form 
for hjælp efter serviceloven eller anden lovgivning. 

Tavshedspligt

Sagsbehandlerne har tavshedspligt.

Klageadgang

Du har mulighed for at klage, hvis du ikke er enig i afgørelsen. 
Klagevejledning fremgår af afslag.

Når hjælpemiddelafdelingen modtager din klage, vil bilteamet se 
på din sag igen og tage stilling til, om vi kan give dig helt eller delvis 
medhold i din klage. Du får besked inden fire uger, hvis vi ændrer 
afgørelsen. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi hele din sag til 
Ankestyrelsen, som behandler klagen. Ankestyrelsen sender deres 
afgørelse direkte til dig og hjælpemiddelafdelingen bliver orienteret 
om resultatet.

Lovgrundlag

§114 i lov om social service – i daglig tale kendt som service loven.
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Information

Denne kvalitetsstandard og Sønderborg Kommunes øvrige 
 kvalitetsstandarder kan ses på kommunens hjemmeside  
www.sonderborgkommune.dk

Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne ved at kontakte Social 
og Senior

Godkendelse

Kvalitetsstandarden er godkendt i seniorudvalget den 11. juni 
2014.

http://www.sonderborgkommune.dk/


Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at få hjælp og støtte, 
er du velkommen til at kontakte:

Job og Velfærd
Hjælpemiddelafdelingen
Transportteamet 
Ellegårdvej 25 A  
6400 Sønderborg 
Tlf. 88 72 56 48 / 88 72 56 74
Telefontid alle hverdage: 8 – 9 og 13 – 14
velfaerd@sonderborg.dk

mailto:socialogsenior%40sonderborg.dk?subject=


Job og Velfærd
Hjælpemiddelafdelingen
Transportteamet 
Ellegårdvej 25 A  
6400 Sønderborg 
Tlf. 88 72 56 48 / 88 72 56 74
Telefontid alle hverdage: 8–9 og 13–14 
velfaerd@sonderborg.dk

www.sonderborgkommune.dk
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