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 Støtte til handicapvenlig bil  

DE VIGTIGSTE REGLER 

Du kan søge om støtte til bil eller særlig indret-

ning, hvis du eller dit barn har en varig nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne. 

 

Det er en betingelse, at der skal være behov for 

kørsel til og fra arbejde eller uddannelse. 

 

Du kan også få støtte til bil (trivselsbil), hvis du 

eller dit barn har aktiviteter uden for hjemmet, der 

medfører et betydeligt behov for kørsel i bil.  

 

En betingelse er, at dit kørselsbehov ikke kan lø-

ses på anden vis, evt. med offentlige transportmid-

ler, andre kørselsordninger eller hjælpemidler. 

Kommunen laver en samlet vurdering af din situa-

tion, dvs. følgerne af din funktionsnedsættelse, dit 

kørselsbehov mv. 

 

HENVENDELSE 

Ansøgninger om støtte til handicapvenlig bil be-

handles af Myndighed i Struer Kommune. Tag 

kontakt til sagsbehandleren før du ansøger. 

 

INDHENTNING AF OPLYSNINGER 

Sagsbehandleren har brug for at indhente oplys-

ninger for at kunne behandle din ansøgning, uan-

set om du søger støtte til køb af ny bil, til indret-

ning af din nuværende bil eller til afgiftsfritagelse.  

 

Indhentning af oplysninger foregår oftest ved, at 

sagsbehandleren kommer på et hjemmebesøg hos 

dig, hvor du fortæller om din situation. Du er vel-

kommen til at have en bisidder med. Det kan 

f.eks. være et familiemedlem eller en ven. 

Følgende emner skal belyses: 

 

 helbred / gangfunktion 

 evne til at komme omkring - kan du benytte 

andre kørselsordninger 

 eventuelle hjælpemidler - og skal de medbrin-

ges i bilen 

 dagligt kørselsbehov 

 bolig og familie 

 økonomi 

 arbejde, uddannelse eller pension 

 kørekortkrav / eventuel særlig indretning i 

bilen 

 

Der er som regel brug for oplysninger om dit hel-

bred fra læge eller sygehus. Kommunen kan kun 

indhente disse oplysninger, når du har givet sam-

tykke til det.  

 

 

 

Hvis der er tvivl om din evne til at køre bil, skal 

kommunen bede politiet om at vurdere dette. 

Du kan eventuelt blive indkaldt til en helbreds-

mæssig køretest, hvor politiet vurderer, om der 

skal stilles specielle krav til dit kørekort.  

Hvis politiet stiller krav om særlig indretning, kan 

du søge dette som tilskud. Det kunne f.eks. være 

automatgear, rat knop eller flytning af speeder. 

 

Henvendelse om ansøgning til handicap-
venlig bil - kontakt: 

Sundhed og Omsorg, Myndighed,  
Østergade 11-13, 7600 Struer.     
Tlf. 96 84 83 61 / 96 84 83 12 
mellem kl. 8.00 – 9.00 
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AFGØRELSE 

Når alle informationer er indhentet, tages din sag 

med på et bevillingsmøde.  

På mødet træffes afgørelse om du kan få støtte 

efter de gældende regler. 

 

BILLIGST EGNEDE BIL  
- AFPRØVNING AF BILER 

Hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af 

bil, skal kommunen bevilge dig et lån til den bil-

ligst egnede bil.  

 

Kommunens ergoterapeut vil sammen med dig 

opstille nogle krav til bilen. Det kan f.eks. være 

specielle hensyn, der skal tages højde for pga. dit 

handicap eller pladskrav i forhold til medbringelse 

af nødvendige hjælpemidler.  

Derefter skal afprøvning af forskellige biler finde 

sted. Kommunen kan vælge at overdrage denne 

opgave til en privat aktør. Kommunens ergotera-

peut vil vejlede dig om forløbet. 

 

LÅNETS STØRRELSE   
Støtten gives som et rentefrit lån på indtil 191.000 

kr.* – dog højst bilens pris.  

 

Lånet opdeles i 2 dele: en afdragspligtig del og en 

afdragsfri del.  

 

Det betyder, at du tilbagebetaler halvdelen af lånet 

over 8 år i månedlige afdrag, og samtidig nedskri-

ver kommunen den anden halvdel af lånet i tilsva-

rende månedlige beløb, således at lånet er udbetalt 

efter 8 år. 

 

Hvis din indkomst er over 226.000 kr.* om året, 

forhøjes din afdragspligtige del af lånet. 

 

Hvis ganske særlige forhold gør, at den billigst 

egnede bil koster mere end 191.000 kr.*, gives 

den del af bilens pris, der overstiger 191.000 kr.* 

som et afdragsfrit lån, der nedskrives af kommu-

nen over 8 år.  

Det betyder, at dit månedlige afdrag 

højst kan blive 995 kr.*, forudsat at dit indkomst-

grundlag er under 226.000 kr.* om året. 

Udover de månedlige afdrag skal du selv betale 

bilens almindelige driftsudgifter, f.eks. brændstof, 

kaskoforsikring, nye dæk og reparationer.  
 

(*) Beløb viser takster for år 2019 og reguleres hvert år 

pr. 1. januar. 

 

 

 
MERKØB 

Du kan vælge at købe en anden bil, end den kom-

munen har vurderet som billigst egnet. Bilen skal 

godkendes af kommunen og være lige så egnet.   

Du skal selv betale differencen (merprisen) til 

bilforhandleren.  

 

Hvis du selv har lagt penge til bevillingen, skal et 

overskud ved salg deles mellem dig og kommu-

nen, efter hvor meget I hver især har betalt. 

  

AFGIFTSFRITAGELSE 

Hvis du opfylder betingelserne for støtte til bil, 

kan kommunen bevilge fritagelse for miljøafgift. 

Du kan også søge om afgiftsfritagelse, selv om du 

ikke ønsker at søge om støtte til køb af bil.  
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TILSKUD TIL KØREKORT 

Når betingelserne for støtte til køb af bil er op-

fyldt, kan der gives tilskud til kørekort, hvis ikke 

du har det i forvejen. 

 
SÆRLIG INDRETNING  
Du kan søge tilskud til nødvendig indretning af en 

bil, hvis: 

 politiet stiller krav om det, dvs. at det står i dit 

kørekort  

 hvis dine helbredsforhold i øvrigt taler for det 

 hvis det gør det væsentligt nemmere for dig at 

komme ind og ud af bilen eller medbringe   

hjælpemidler. 

 

Ved tilskud til automatisk transmission er tilskud-

det endvidere betinget af, at bilen er under 1 år 

gammel og er forsynet med automatisk transmis-

sion fra fabrikken. 

 

Du skal være opmærksom på, at kommunen altid 

skal kontaktes inden den særlige indretning laves. 

Du kan søge om tilskud til reparation af den særli-

ge indretning. 

 
BØRN   

Hvis dit barn bevilges støtte til bil, bliver bilen 

barnets ejendom.  

Som forældre skal du/I underskrive en friholdel-

seserklæring. Erklæringen friholder barnet for 

gæld og pålægger dig/jer at hæfte for gælden.  

 
UDSKIFTNING AF BIL 

Som udgangspunkt skal der gå 8 år, før du kan 

søge om støtte til udskiftning af bilen. Der findes 

dog specifikke vilkår, som kan foranledige nød-

vendig førtidig udskiftning.  

 
 

 

 
PARKERINGSKORT 

For at benytte handicapparkering, skal du have et 

parkeringskort.  

 

Du kan rekvirere et ansøgningsskema ved at hen-

vende dig til Invalideorganisationernes Bruger-

service, tlf. 36 75 17 93, eller du kan hente det 

direkte på hjemmesiden www.handicap.dk  

 

HVIS DU FÅR AFSLAG 

 

Kommunen kan vejlede dig om andre muligheder 

for tilskud til kørsel. 

 

 

 

   

 

Du kan klage over afgørelsen inden 4 uger. 
Hvis kommunen ikke giver dig medhold fuldt 
ud, sendes klagen til videre behandling i An-
kestyrelsen. 

 

 

Sundhed og Omsorg 
Myndighed  

tlf. 96 84 83 61 / 96 84 83 12 
mellem kl. 8.00 – 9.00 

http://www.handicap.dk/

