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Ansøgning om støtte til køb  

af bil samt særlig indretning 



 

 

  
I denne pjece kan du læse om, 
hvordan du kan ansøge om 
støtte til køb af bil samt særlig 
indretning af bil efter lov om so-
cial service § 114. 
 
Hvem kan ansøge? 
Du kan ansøge om støtte til bil, 
hvis du har en varigt nedsat 
psykisk eller fysisk funktions-
evne, der i væsentlig grad: 

 vanskeliggør dine mulig-
heder for at fastholde et 
arbejde uden brug af bil 

 vanskeliggør din mulighed 
for at gennemføre en ud-
dannelse uden brug af bil 

 forringer din evne til at 
færdes, eller at du har ak-
tiviteter uden for hjemmet, 
som medfører et betyde-
ligt behov for kørsel med 
bil. 

 
Det er en betingelse, at dit be-
hov for kørsel ikke kan løses 
ved andre ordninger. 
 
Særlig indretning 
Kommunen yder tilskud, hvis 
du har krav om særlig indret-
ning i dit kørekort. 
Kommunen kan vurdere, at du 
har behov for en vejledende kø-
reprøve hos bilinspektøren i for-
hold til eventuelle krav i køre-
kortet. 

Kommunen kan også yde til-
skud til særlig indretning på 
grund af dine helbredsforhold 
eller for at lette din placering i 
bilen.  
 
Afgifter 
Du kan ansøge om fritagelse 
for disse afgifter, samtidig med 
at du ansøger om bilen: 

 vægtafgift 

 brændstofforbrugsafgift/ 
grøn ejerafgift 

 registreringsafgift (gælder 
kun nedstolede minibus-
ser). 

 
For at være berettiget til afgifts-
fritagelse er det ikke et krav, at 
kommunen har ydet lån til bilen, 
men du skal opfylde betingel-
serne for støtte til køb af bil.  
 
Kørekort 
Du kan ansøge om tilskud til 
kørekort, hvis du opfylder betin-
gelserne for støtte til køb af bil. 
Du må først begynde teori- eller 
køreundervisningen, når du har 
fået bevilget tilskuddet. 
 
Ansøgning 
Du kan finde et elektronisk an-
søgningsskema på Gentofte 
Kommunes hjemmeside. 



 

 

  
Din ansøgning bliver behandlet 
af kommunens sagsbehand-
lende terapeuter. 
Du kan få besøg af en terapeut 
fra Falck Hjælpemidler, fordi 
Falck i nogle tilfælde udreder 
din sag for Gentofte Kommune. 
Terapeuten fra Gentofte Kom-
mune eller Falck Hjælpemidler 
vil blandt andet foretage en 
funktionsvurdering og eventuelt 
en gangtest. 
 
Samtykke 
På ansøgningen om støtte til 
køb af bil giver du samtykke til, 
at sagsbehandleren kan ind-
hente relevante oplysninger om 
fx din sygehistorie, dit funkti-
onsniveau, dit kørselsbehov, og 
hvilke hjælpemidler du dagligt 
skal medbringe. 

I de fleste tilfælde vil sagsbe-
handleren indhente udtalelse 
fra din læge eller en special-
læge. 
Når alle akter i sagen forelig-
ger, vil du skriftligt blive gjort 
bekendt med dem og får mulig-
hed for at kommenterer og bi-
drage med flere eller nye oplys-
ninger. 
 
Sagsbehandling 
Sagsbehandlingstiden kan 
være op til seks måneder, men 
hvis vi skal vente på attester ef-
ter fx lægelige undersøgelser, 
kan den vare længere. 
 
Afgørelse 
Når vi har fået alle relevante 
sagsakter, træffer vi afgørelsen 



 

 

  
på et afgørelsesmøde i kommu-
nen. 
Du modtager en skriftlig afgø-
relse. 
 
Mulighed for at klage 
Hvis du ønsker at klage over af-
gørelsen, skal du sende din 
klage til Gentofte Kommune in-
den fire uger, fra du har modta-
get afgørelsen. 
Kommunen revurderer sagen, 
og hvis afgørelsen ikke bliver 
ændret, sender kommunen sa-
gen videre til Ankestyrelsen. 
 
Når du har fået bevillingen 
Er du berettiget til støtte til køb 
af bil eller særlig indretning 
yder kommunen støtte til køb af 
billigst egnede bil. Bevillingen 
gælder i seks måneder. 
Sammen med terapeuten fra 
Falck Hjælpemidler skal du af-
prøve bil. Terapeuten bestiller 
tid hos en bilopbygger efter af-
tale med dig. 
Du kan vælge en anden bil, end 
den kommunen anbefaler, men 
den skal godkendes af kommu-
nen. 
Hvis bilen, du selv vælger, er 
dyrere end bilen, kommunen 
peger på, skal du selv betale 
forskellen (merkøb). 

Du aftaler det praktiske omkring 
bestilling og levering med leve-
randøren efter aftale med kom-
munen. 
Når bilen bliver leveret, skal du 
køre en tur og få instruktion om 
funktionerne. Bilopbyggeren 
skal samtidig instruere dig i bi-
lens særlige indretning. 
 
Lånet 
Kommunen yder støtten som et 
rentefrit lån, der bliver afviklet 
over otte år. 
En del af lånet skal du betale 
afdrag på, resten er afdragsfrit, 
og din afdragspligtige andel af-
hænger af din indkomst. 
Støtten ydes som et rentefrit 
lån på op til 195.000 kroner 
(2020-priser) inklusiv moms, 
dog højst bilens købesum. 
Halvdelen af lånet skal tilbage-
betales med 1/96 af beløbet i 
månedlige afdrag. Den anden 
halvdel af lånet nedskrives med 
1/96 månedligt fra tidspunktet 
for bilens registrering. 
For personer, hvis indkomst-
grundlag overstiger 231.000 
kroner (2020), bliver den del af 
lånet, der skal tilbagebetales, 
forhøjet med 20 procent af den 
del af indkomstgrundlaget, der 
overstiger 231.000 kroner 
(2020). 



 

 

  
Den del af lånet, der skal ned-
skrives, nedsættes tilsvarende. 
 
Forsikring 
Du skal sørge for og betale for, 
at bilen er kaskoforsikret for bi-
lens fulde værdi. Dette omfatter 
bilens fulde pris inklusiv even-
tuel særlig indretning. 
 
Reparation 
Kommunen yder hjælp til repa-
ration af nødvendig særlig ind-
retning, som bilen ikke er født 
med. Desuden giver kommu-
nen tilskud til reparation af au-
tomatgear og elektronisk gear, 
der er bevilget med tilskud.  
Kommunen skal indhente pris-
tilbud på, hvad reparationen vil 
koste, og du skal have en bevil-
ling fra kommunen, før reparati-
onen kan udføres.  
Kommunen yder ikke hjælp til 
udgifter, som følger af brug af 
den særlige indretning, fx ren-
gøring, vedligeholdelse eller 
service. 
 
Udskiftning af bilen 
Du kan ansøge om udskiftning 
af din handikapbil og særlig ind-
retning hvert ottende år. 
Udskiftning kan ske tidligere, 
hvis fx din helbredstilstand æn-
drer sig væsentligt, så du ikke 
kan bruge din nuværende bil. 
 
 

Særlige forhold 
Hvis der er ganske særlige for-
hold i forbindelse med din funk-
tionsevnenedsættelse, kan 
kommunen yde et rente- og af-
dragsfrit lån til betaling af for-
skellen mellem den fastsatte lå-
neramme på 195.000 kroner 
(2020-pris) og bilens pris. 
Ganske særlige forhold vil fx fo-
religge,  

1. når funktionsnedsættelsen 
nødvendiggør indretnin-
ger, som kun findes eller 
mest hensigtsmæssigt kan 
fortages i større eller dy-
rere bil, 

2. når en større eller dyrere 
bil er nødvendig, fordi 
funktionsnedsættelsen 
medfører, at du ikke – eller 
kun med betydelig vanske-
lighed – kan klare ind- og 
udstigning eller placering i 
bilen,  

3. når en større eller dyrere 
bil er nødvendig for at 
medbringe nødvendige 
hjælpemidler i bilen.  

 
Afdragsfrihed 
Kommunen kan give afdragsfri-
hed til personer under uddan-
nelse, hvis årlige erhvervsind-
tægt eller anden ydelse, der 
træder i stedet for erhvervsind-
tægt, ikke overstiger et beløb 
svarende til 64/96 af lånet. 
 



 

 

  
Hvis du ikke betaler 
Hvis du ikke betaler de fast-
satte afdrag, skal restgælden, 
herunder en eventuel ikke  
nedskrevet andel af den af-
dragsfrie lånedel, forfalde til 
øjeblikkelig betaling, og afgifts-
fritagelsen på bilen vil bort-
falde. 
 
Hvis du tidligere har fået 
støtte 
Vi skal gøre opmærksom på, at 
når du får bevilget støtte til køb 
af bil, og du tidligere har fået 
støtte til køb af bil, vil et even-
tuelt provenu indgå i den nye 
beregning. 
Provenuet fra salget af bilen 
fordeles efter samme forde-
lingsnøgle, som bilen i sin tid 
blev betalt. Nettoprovenuet er 
bilens salgspris eller bilens for-
sikringssum. 
Hvis du har foretaget merkøb i 
din bil, skal du have din andel 
tilbage efter samme fordelings-
nøgle som ved købet af bilen. 
 
Økonomien ved køb af bil 
Du skal som udgangspunkt 
regne med en månedlig udgift 
på cirka 3.000 kroner. 
Dette beløb er skønsmæssigt 
og er inklusiv lån, kaskoforsik-
ring, almindelig vedligeholdelse 
samt udgifter til benzin.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

Ændringer i din dagligdag 
Du har pligt til at informere 
kommunen, hvis der er forhold i 
 din dagligdag, som ændrer sig 
betydeligt, særligt omkring ar-
bejde eller uddannelse. Det har 
stor betydning for den afgø-
relse, som kommunen har truf-
fet. 

Øvrige oplysninger  
 
Biler til børn  
Praksis for tilkendelse af støtte 
til biler til børn ligger som ud-
gangspunkt omkring treårs-al-
deren. 
Når et barn får bevilget støtte til 
køb af bil, skal lånet godkendes 
af Familieretshuset, fordi den 
eller de personer, der har for-
ældremyndigheden, optager 
gælden i barnets navn. 
 
Parkeringskort/handicapskilt  
Du kan søge om parkerings-
kort/handicapskilt hos 
 
Danske Handicaporganisatio-
ner (DH) 
Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup 
Telefon 36 75 17 77. 
 

Se mere på www.handi-
cap.dk/brugerservice/parke-
ringskort  
 
Reglerne 
Du kan søge på socialministeri-
ets hjemmeside, sm.dk, eller på 
www.retsinformation.dk, hvor 
du kan finde reglerne om støtte 
til køb af bil. 
 
Spørgsmål 
Har du brug for råd og vejled-
ning, eller har du spørgsmål til 
din afgørelse kontakt Gentofte 
Kommune, Hjælpemidler. 
Har du spørgsmål til din rest-
gæld kontakt Gentofte Kom-
mune, Økonomi. 
Se kontaktoplysninger på bag-
siden. 

http://www.handicap.dk/brugerservice/parkeringskort
http://www.handicap.dk/brugerservice/parkeringskort
http://www.handicap.dk/brugerservice/parkeringskort
http://www.retsinformation.dk/


 

 

 Kontakt 
 
Pleje & Sundhed Myndighed 
Gentofte Kommune 
Bernstorffsvej 161 
2920 Charlottenlund 
39 98 02 10 
hjaelpemidler@gentofte.dk  
 
Økonomi 
Gentofte Kommune 
Bernstorffsvej 161 
2920 Charlottenlund 
39 98 00 00 
oekonomi@gentofte.dk  
 
Falck Hjælpemidler 
Gydevang 2D 
3450 Allerød 
48 17 13 55 
info@falckhm.dk 
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