
 

  

KVALITETSSTANDARD 
Støtte til køb af bil 

Serviceloven §§ 114-115 
Bekendtgørelse nr. 1252 af 20/11-

2017
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Hvad er støtte til køb af bil? 
Støtte til køb af bil kan indeholde:  

• Rentefrit lån til køb af billigst egnede bil. Den almindelige låneramme udgør max. 
201.000 kr. (2022-niveau), hvor du som udgangspunkt selv tilbagebetaler 50%. Resten 
afskrives over 8 år, som er lånets løbetid. Støtten afhænger af din indkomst, så hvis dit 
indkomstgrundlag er højere end 239.000 kr. (2022-niveau), udgør den del, du selv skal 
betale, mere end 50% af den bevilgede støtte. Hvis dit behov for bil ikke kan dækkes 
inden for den almindelige låneramme, kan du i helt særlige tilfælde på supplerende 
støtte.  
For at få bevilget lånet, er det en forudsætning, at du kaskoforsikrer bilen til den fulde 
værdi inkl. særlig indretning. 

• Tilskud til automatgear (skal fremgå af påtegning i dit kørekort) gives til den faktiske 
udgift til automatgear, men max. 27.820 kr. (2022-niveau). Dette tilskud er ikke 
afhængigt af, om du er bevilget støtte til køb af bil, men det er en forudsætning, at bilen 
er forsynet med indretningen fra fabrikken og er under 1 år gammel. 

• Tilskud til nødvendig særlig indretning (skal fremgå af påtegning i dit kørekort), hvis 
dine helbredsforhold taler for det, eller hvis det letter placeringen i bilen. Dette tilskud 
er ikke afhængigt af, om du er bevilget støtte til køb af bil. Udskifter du bilen skal den 
bevilgede særlige indretning flyttes over i den nye bil, hvis det er muligt. 

• Reparation af særlig indretning når den er bevilget af kommunen, og garantien ikke 
dækker. 

• Fritagelse/nedsættelse af afgift efter brændstofforbrug (grøn ejerafgift/vægtafgift), som 
forudsætter, at du er berettiget til støtte til køb af bil.  

• Tilskud til erhvervelse af kørekort, som forudsætter, at du er berettiget til støtte til køb 
af bil. 

Særligt for børn og unge under 18 år 

Støtten til køb af bil bevares, hvis et barn eller en ung under 18 år anbringes uden for 
hjemmet, efter vi har bevilget støtten. 

Barnets/den unges og familiens samlede aktiviteter skal medføre et kørselsbehov, der 
mindst svarer til det, der er sædvanligt for en familie i forbindelse med samvær, ferier o. 
lign. (jf. servicelovens § 52, stk. 2, nr. 7). 

Der kan ikke bevilges støtte til: 

• Drift og vedligehold. 
• Forsikring. 
• Bil, der bruges i erhvervsøjemed/særlig indretning af denne. 

Formålet med støtte til køb af bil er: 

• At afhjælpe din manglende evne til at færdes uden brug af egen bil. 
• At opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor du skaffer dig et væsentligt 

bidrag til din og evt. din families forsørgelse. 
• At kunne gennemføre en uddannelse, der ud fra et overordnet tilrettelagt 

uddannelsesforløb sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder. 

For at opfylde formålet, skal du – hvis du ikke selv kan køre bilen – have en anden til at 
køre for dig. Vedkommende skal stå til rådighed i et omfang, der kan dække dit daglige 
kørselsbehov, fx ægtefælle, samlever, forældre, chauffør mv. 
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Hvem kan få støtte til køb af bil? 
Du kan få støtte til køb af bil, hvis du er voksen eller er forælder til/værge for et barn, der 
har en væsentlig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 

• som i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller 
• som i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde 

eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.  

For at opnå støtte er det også en betingelse, at du har behov for kørsel til og fra 
arbejde/uddannelse, eller at bilen i væsentlig grad letter din daglige tilværelse.  

Endelig skal dit samlede kørselsbehov ikke kunne opfyldes ved brug af almindelige 
offentlige transportmidler eller ved andre befordringsordninger eller befordringsmidler. 

Når vi vurderer dit aktivitetsniveau, tager vi udgangspunkt i, hvad der er sædvanligt for en 
jævnaldrende person uden funktionsnedsættelse, men en i øvrigt tilsvarende livssituation. 

Hvordan får du støtte til køb af bil? 

Når du får behov for hjælp 
Hvis du på et tidspunkt får behov for støtte til køb af bil, skal du eller en af dine pårørende 
ansøge elektronisk via Brønderslev Kommunes hjemmeside. 

Er du undtaget elektronisk post, kan du sende din ansøgning til: 

Visitationen – Ældre og Hjælpemidler 
Rådhusgade 5 

9330 Dronninglund 

Telefon: 
9945 4420 

Telefontid: 
Mandag – torsdag, kl. 8.00-9.00 og 10.00-14.00 

Fredag, kl. 8.00-9.00 og 10.00-13.30 

Har du spørgsmål om støtte til køb af bil, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon. 

Når du har ansøgt om støtte til køb af bil, sagsbehandler vi din ansøgning, og vi kan få 
behov for at indhente oplysninger fra din læge eller andre fagpersoner samt foretage et 
visitationsbesøg hos dig.  

Hvis du ansøger om særlig indretning, som har betydning for din evne til at betjene bilen 
forsvarligt, fx automatgear, håndbetjent speeder/bremse eller særligt tilpasset sæde, 
kræver det en vejledende køreprøve. 

Du skal selv tage kontakt til din egen læge og få en henvisning til en vejledende 
køreprøve. 

Bevilling af støtte til køb af bil 

Sådan vurderer vi dit behov for hjælp 
I Visitationen tildeler vi altid hjælp ud fra en konkret, individuel vurdering af din samlede 
situation og behov.  

Vurderingen sker i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende. 
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Herefter modtager du et afgørelsesbrev, hvor du kan se, hvad du har fået bevilget hjælp til, 
og hvad vi ikke kan give hjælp til. 

Hvis du får et afslag, sender vi altid en begrundelse med og en klagevejledning. 

Ved genbevilling af støtte til bil til dig med stationære, ikke-progredierende lidelser kan vi 
evt. træffe afgørelse på baggrund af en tro- og loveerklæring. 

Klager 
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal vi senest have modtaget din klage indenfor 4 
uger. Herefter har vi 4 uger til at revurdere afgørelsen. 

Fastholder vi vores oprindelige afgørelse, eller giver vi dig delvist medhold, sender vi 
klagen videre til Ankestyrelsen. 

Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstid: Op til 6 måneder. 

Omfang/varighed 
Vi kan som hovedregel yde støtte til udskiftning af bil hvert 8. år, men vi kan i særlige 
tilfælde bevilge førtidig udskiftning, hvis:  

• en erklæring fra en synsvirksomhed dokumenterer, at udskiftning af bilen er nødvendig 
eller udgifterne til reparation er uforholdsmæssigt store. 

• bilen er totalskadet. 
• bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af din funktionsevne. 
• bilen ikke kan repareres. 

Du kan henvende dig til kommunen efter 7 år og gøre os opmærksomme på, at du ønsker 
at udskifte din bil, når genanskaffelsesperioden udløber, så sagsbehandlingen kan 
igangsættes. 

Har du tidligere fået støtte til køb af bil, og har du opnået en indtægt ved salget af den 
gamle bil inden for det seneste år eller udbetalt en forsikringssum for bilen, så skal 
indtægten indgå i købet af en ny bil. 

Hvis du ønsker en dyrere bil, end den vi bevilger, kan du købe den, hvis du selv betaler 
prisforskellen, og købet skal være godkendt af kommunen. 

Levering af støtte til køb af bil 
Indsatsen leveres af bilforhandlere, som har kompetencerne til at klargøre en handicapbil. 

Du har ret til frit valg i forhold til, hvilken autoindretter der skal foretage den bevilgede 
indretning, men beløbet, du har fået bevilget, kan ikke overskrides eller benyttes til andet 
formål. 

Opfølgning 
Brønderslev Kommune følger op på den bevilgede hjælp ved behov, og du har pligt til at 
orientere kommunen om ændringer i dit funktionsniveau og behov, hvis det har indflydelse 
på bevillingen. 
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Særlige forhold 
Støtte til bil/nødvendig særlig indretning, som er visiteret efter servicelovens § 114, gives 
kun, hvis bilen/indretningen ikke kan bevilges efter anden lovgivning. 

Hvis vi er i tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt af os at yde støtte til køb af bil, som du selv 
skal føre – din alder og almentilstand taget i betragtning – skal du til en vejledende 
køreprøve for at få en nærmere vurdering af din egnethed til at føre en bil. 

Kvalitetsstandarden gælder udelukkende for ansøgninger, der er sendt til kommunen efter 
31. december 2017.  

For ansøgninger, der er sendt inden 1. januar 2017, gælder Brønderslev Kommunes 
”Kvalitetsstandard, Støtte til køb af bil, Servicelovens § 114 og Bekendtgørelse om støtte 
til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013”, som er godkendt af 
Ældreomsorgsudvalget 5. oktober 2017. 

Hvad siger loven? 
Lovgrundlaget for støtte til køb af bil finder du i Lov om Social service §§ 114-115 samt 
Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017: 

Af servicelovens § 114 fremgår det, at Brønderslev Kommune skal yde støtte til køb af bil 
til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad 

1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil, 
2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller 
3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, 

som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. 
4) Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på 195.000 kr. 

(2020-niveau). 
5) Stk. 3. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte 

funktionsevne, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem 
støtte efter stk. 1 og anskaffelsesprisen. 

6) Stk. 4. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om 
7) betingelserne for at opnå støtte efter stk. 1 og 3 og om vilkårene for støtte, herunder 

regler om personkredsen, som er berettiget til at opnå støtte, 
8) fremgangsmåden i forbindelse med afprøvning og valg af bil, herunder om private 

aktørers deltagelse heri, 
9) tilbagebetaling af lån og indkomstgrundlaget for tilbagebetalingen og om henstand med 

tilbagebetaling og eftergivelse af lån til bil som følge af manglende betalingsevne og 
som følge af frakendelse i forbindelse med ændringer i den fysiske eller psykiske 
funktionsevne eller forhold, der knytter sig dertil, 

10) adgangen til at modtage støtte til udskiftning af en bil, hvortil der er ydet støtte, jf. stk. 
1-3, herunder regler om fremgangsmåden i forbindelse med genbevilling af støtte til 
køb af bil og om anvendelse af provenu ved afhændelse af en bil, der tidligere er ydet 
støtte til 

11) støtte til nødvendig indretning m.v., herunder i hvilket omfang ansøgeren selv skal 
betale en del af udgiften til indretningen, 

12) i hvilket omfang der kan ydes tilskud til betaling af køreundervisning m.v., 
13) støtte til personer, der ved indrejse her i landet medbringer en bil, og 
14) i hvilket omfang et barn eller en ung under 18 år, som er omfattet af personkredsen, jf. 

stk. 1, og som anbringes uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, kan bevare støtte til 
køb af bil eller få bevilget støtte til køb af bil. 

Desuden gælder BEK nr. 1252 af 20/11-2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven. 
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Godkendt i Ældreomsorgsudvalget den 14. november 2022 
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