
 

 

Satser i pjecen 

Satserne i pjecen er alle gældende 
pr. 1. januar 2017.  
 
Du kan få oplyst de aktuelle satser 
ved henvendelse til ergoterapeut eller 
administrativ medarbejder i Ældreom-
rådet. 

Hvor kan jeg henvende mig 
hvis jeg vil vide mere 

Ønsker du at vide mere, er du vel-
kommen til at ringe til Hjælpemiddel-
området, telefon 46 11 51 08. 
 
 
 
 

 

RUDERSDAL 
KOMMUNE 
 
Ældreområdet  
Hjælpemiddelområdet 
Administrationscentret 
Stationsvej 36 
3460 Birkerød 
Tlf. 46 11 51 08 
Fax 46 11 52 11 
aeldre@rudersdal.dk 
www.rudersdal.dk 
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til handicapbil efter 
Servicelovens § 114  
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Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ik-
ke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug af egen bil. Bi-
len kan søges enten for at dække dit kørselsbehov i forbindelse med erhverv el-
ler uddannelse eller for at dække dit kørselsbehov i fritiden. 
 
Rudersdal Kommune yder støtten som et rentefrit lån med en afdragspligtig og 
en afdragsfri del. Lånet løber over 6 år.  
 
Du kan normalt først søge om udskiftning af din handicapbil efter 6 år. 
 
Du kan søge om støtte til køb af en fabriksny bil eller en bil du har købt fabriks-
ny inden for det sidste år. 
 
Du kan også søge om 
 

• Fritagelse for afgift efter brændstofforbrug / vægtafgift 
• Særlig indretning 
• Reparation af særlig indretning, som er bevilget efter Servicelovens § 

114 
• Tilskud til kørekort og vejledende køreprøve 

Lovgrundlag 

Lovgrundlaget er Servicelovens § 114. Lovgrundlaget beskrives yderligere i So-
cialministeriets "Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 
§ 114", udgivet 2. december 2011. Uddrag af bekendtgørelsen er vedlagt an-
søgningsskemaet om støtte til bil. 

Hvornår kan jeg få støtte til køb af bil 

For at få støtte til køb af bil skal du have en varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, der bevirker, at du ikke eller kun med betydelig vanskelighed kan 
fungere i din daglige tilværelse uden brug af bil. I vurderingen indgår også, hvor 
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Særlige forhold ved bevilling af bil 

• Hvis betingelserne for støtte til bil ophører, og du vælger at beholde bi-
len, skal restgælden - både den afdragspligtige del og den del, der af-
drages til kommunen – betales tilbage 

• Kommunen kan træffe afgørelse om eftergivelse af gælden, hvis du fra-
kendes bilen, som følge af ændringer i funktionsnedsættelsen 

• Hvis du er under uddannelse, kan du søge om afdragsfrihed afhængigt 
af dit indtægtsgrundlag 

• Hvis et barn får bevilget støtte til bil, vil indkomstgrundlaget blive bereg-
net på baggrund af barnets indtægt, og gælden blive optaget i barnets 
navn 

• Du kan søge om parkeringskort hos Danske Handicaporganisationers 
Brugerservice, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 
telefon: 36 75 17 93 (http://www.handicap.dk/brugerservice) 

• Du skal holde bilen kaskoforsikret for bilens fulde værdi inklusiv even-
tuel særlig indretning, som du har fået bevilget 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke er tilfreds med en afgø relse 

Er du uenig i en afgørelse, kan du klage inden 4 uger efter, at du har modtaget 
afgørelsen.  
 
Bilteamet revurderer herefter afgørelsen. Hvis Bilteamet ikke ændrer afgørel-
sen, bliver klagen sammen med sagens akter sendt videre til Ankestyrelsen. 
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Hvis din personlige indkomst ikke overstiger 218.000, skal du tilbagebetale 
halvdelen af lånet over 6 år. Den anden halvdel af lånet nedskrives. 
 
Hvis din personlige indkomst er højere end 218.000 om året, vil den afdrags-
pligtige del af lånet forhøjes med 20 % af den del af indkomstgrundlaget, der 
overstiger 218.000. 

Nettoprovenu 

Ved udskiftning af bil indgår nettoprovenuet ved salg af din gamle bil i bereg-
ning af det nye lån.  
 
Hvis den nye bil bevilges med et almindeligt lån (§ 7, stk. 1) fratrækkes netto-
provenuet først i den tilbagebetalingspligtige del af lånet. 
 
Hvis det nye lån bevilges som et udvidet lån (§ 7, stk. 2), fratrækkes nettopro-
venuet først i det supplerende lån, dernæst i den tilbagebetalingspligtige del af 
lånet. 
 
Hvis du selv har valgt at købe en dyrere bil, skal nettoprovenuet ved salg af bi-
len først fordeles mellem dig og kommunen efter samme fordelingsnøgle, som 
bilen blev betalt efter, da den blev købt. 

Fritagelse for afgifter 

Hvis du får bevilget støtte til bil, er du samtidig berettiget til fritagelse for afgift 
efter brændstofforbrug / vægtafgiftsfritagelse, og du er fritaget for at betale afgift 
for nummerplader. Er bilen dieseldrevet, skal du betale udligningsafgift.  
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stort dit kørselsbehov er og om dit kørselsbehov kan tilgodeses ved andre ord-
ninger. 
 
Der skal være tale om en betydelig nedsættelse af gangdistancen for at støtte til 
bil kan bevilges. I vurderingen af gangdistancen tages højde for en række fakto-
rer, herunder brug af hjælpemidler, gangfunktion, skridtlængde, tempo og tid.  
 
Ved bevilling i forbindelse med erhverv eller uddannelse er vurderingen af 
gangdistancen ikke lige så tungtvejende som ved bevilling på trivselsmæssigt 
grundlag. 

Hvordan søger jeg om støtte til bil 

Du kan henvende dig telefonisk til de sagsbehandlende ergoterapeuter i Ældre-
området. Her kan du få råd og vejledning om støtte til bil. Se telefonnummer på 
bagsiden af pjecen.  
 
Hvis du ønsker at søge om støtte til bil, får du tilsendt et ansøgningsskema. 
 
Du kan også finde ansøgningsskemaet, ”Ansøgning om støtte til bil efter Lov 
om Social Service”, på kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk . 

Hvornår bliver min ansøgning behandlet 

Du får svar på at Rudersdal kommune har modtaget din ansøgning indenfor 14 
dage.  
 
Sagsbehandlingstiden forventes at være 3-4 måneder, men kan være længere, 
hvis der er behov for at indhente yderligere oplysninger eller foretage afprøv-
ning. Hvis der er længere sagsbehandlingstid, vil du blive orienteret af ergote-
rapeuten. 
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Hvordan bliver min ansøgning behandlet 

Ergoterapeuten indhenter relevante oplysninger om dine helbredsmæssige for-
hold fra din læge eller en speciallæge, og du udfylder selv et supplerende spør-
geskema om din gangfunktion og dit kørselsbehov. Herefter kommer ergotera-
peuten som oftest på besøg i dit hjem. 
 
Hvis du skal have genbevilget en handicapbil efter 6 år og der ikke er sket æn-
dringer af din funktionsnedsættelse og dit kørselsbehov, kan det være tilstræk-
keligt, at du underskriver en tro- og loveerklæring. 

Afprøvning af bil og særlig indretning 

Ergoterapeuten vurderer i samarbejde med dig, om du har behov for særlig ind-
retning af bilen. Hvis indretningen er nødvendig for, at du selv kan køre bilen, skal du 

gå til din læge. Lægen retter henvendelse til politiet med henblik på vurdering af, om du 
skal have krav i kørekortet (f.eks. automatgear). 
 
Ergoterapeuten afprøver som oftest billigst egnede bil sammen med dig. Det 
kan foregå hos almindelig bilforhandler, men foregår ofte hos specialleverandør.  

To forskellige typer lån 

Hvis du får bevilget støtte til køb af bil, er der tale om 2 forskellige typer af lån 
afhængigt af dit behov.  
 

• Du kan få bevilget et almindeligt lån (§ 7, stk. 1), hvis du kan benytte en 
almindelig bil 

• Du kan få bevilget et udvidet lån (§ 7, stk. 2), hvis dit handicap gør det 
nødvendigt, at du har brug for en større bil. Det vil ofte være en kasse-
bil 
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Valg af dyrere bil 

Hvis du vælger at købe en dyrere bil, skal du selv betale meromkostninger i for-
hold til den billigst egnede bil.  
 
Dit bilvalg skal godkendes af ergoterapeuten, som vurderer om bilen er ligeså 
velegnet i forhold til dit handicap som den billigst egnede. 

Afgørelse 

På baggrund af de indhentede oplysninger og afprøvningen udarbejder ergote-
rapeuten en indstilling til Rudersdal kommunes Bilteam.  
 
Du får indstillingen til partshøring, før den behandles i Bilteamet. Når Bilteamet 
har behandlet din sag, får du en afgørelse med bevilling eller afslag. 
 
Når du har fået bevilget bil, vil låneberegningen blive foretaget af en administra-
tiv sagsbehandler i Ældreområdet.  
 
Du aftaler selv det praktiske omkring bestilling og levering af bil med forhandle-
ren. 

Beregning af lån 

Støtte til køb af bil bevilges som et rentefrit lån på indtil 183.000, dog højst bi-
lens købesum. Lånet fastsættes på baggrund af prisen på den billigst egnede 
bil. 
 
Ved bevilling af et udvidet lån (§ 7, stk. 2) får du den sum, som overstiger 
183.000 bevilget som et rente- og afdragsfrit lån. Særlige indretninger ydes som 
tilskud.  
 
Lånet består af en afdragspligtig og en afdragsfri del. 
 


