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Regler for støtte til køb af bil
I denne pjece kan du læse om
betingelserne for bevilling af
støtte til køb af bil samt særlig
indretning af bil efter lov om
social service § 114.
Derudover kan du læse om,
hvad der sker, hvis du får
bevilget støtte til køb af bil.
Ved bevilling gives støtte til
den billigst egnede bil.

Betingelser for bevilling
af støtte til køb af bil
Du kan søge om støtte til køb af
bil, hvis du har en varigt nedsat
psykisk eller fysisk funktionsevne, der i væsentlig grad:
 Vanskeliggør dine muligheder
for at fastholde et arbejde uden
brug af bil.
 Vanskeliggør din mulighed for
at gennemføre en uddannelse
uden brug af bil.
 Forringer din evne til at
færdes, eller at du har aktiviteter uden for hjemmet, som
medfører et betydeligt behov
for kørsel med bil.
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Det er en betingelse, at dit behov
for kørsel ikke kan løses med
andre ordninger. Det kan for
eksempel være:
 Flextur.
 Flexhandicap.
 El-scooter, cykel eller andet
ganghjælpemiddel.
Sagsbehandling
Sagsbehandlingstiden kan være
op til 125 arbejdsdage; det vil
sige cirka 25 uger. Hvis Gladsaxe
Kommune vælger at indhente
for eksempel attester og lægelige
undersøgelser, kan sagsbehandlingstiden være længere.
Hvis der er længere sagsbehandlingstid, vil du blive orienteret
om dette.
Din ansøgning bliver behandlet
i Visitationens hjælpemiddelgruppe, som er en del af
Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen.
I forbindelse med sagsbehandlingen vil sagsbehandleren
besøge dig i hjemmet.

Her vil sagsbehandleren blandt
andet tale med dig omkring dit
kørselsbehov og om, hvordan
du fungerer i hjemmet.
Hjemmebesøget vil som oftest
også indeholde en lille gåtur
i dit nærområde.
Hvis du har spørgsmål til
sagsbehandlingen, kan du ringe
på telefon 39 57 60 86
eller sende en mail til
hjaelpemidler@gladsaxe.dk
Samtykke
Når du udfylder ansøgningen
om støtte til bil, giver du
samtykke til, at hjælpemiddelgruppen kan indhente relevante
oplysninger om for eksempel
din sygehistorie, dit funktionsniveau, dit kørselsbehov samt
hvilke hjælpemidler, du dagligt
skal medbringe.
I de fleste tilfælde vil hjælpemiddelgruppen indhente en
udtalelse fra din læge eller en
speciallæge.

Kørekort
Du kan søge om tilskud til
kørekort, hvis du opfylder
betingelserne for støtte til køb
af bil.
Du må først begynde teori- eller
køreundervisningen, når du har
fået bevilget tilskuddet.
Særlig indretning
Gladsaxe Kommune kan bevilge
særlig indretning, hvis det er et
krav i kørekortet. Det vil sige,
hvis den særlige indretning er en
forudsætning for, at du kan føre
bilen.
Der skal tages kontakt til egen
læge for kørekortattest, som
indleveres i Borgerservice i
Gladsaxe Kommune, og de
sender den videre til politiet
til endelig afgørelse.
Det kan fra kommunens side
vurderes, at du har behov for
en vejledende køreprøve hos
bilinspektøren i forhold til
eventuelle krav i kørekortet.
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Hjælpemiddelgruppen er ikke
part i sagen og får derfor ikke
tilsendt kopi af politiets
afgørelse. Sagen behandles på
Administrationscenter Øst,
Vestegnens Politi, telefon
43 86 15 00.
Det er dit eget ansvar at føre
bilen forsvarligt i trafikken og
herunder købe eventuelle
køretimer, hvis det er nødvendigt, for at træne brugen af de
særlige indretninger.
Gladsaxe Kommune kan også
bevilge særlig indretning, hvis
det er en forudsætning for, at
du kan komme ind i bilen, sidde
i bilen eller for at du kan medbringe de nødvendige hjælpemidler.

Afgifter
Du kan søge om fritagelse for
følgende afgifter (det gør du
samtidig med, at du søger om
støtte til bil):
 Hel eller delvis fritagelse for
afgift efter brændstofforbrug
(grøn afgift). Gælder kun, hvis
du opfylder betingelserne for
støtte til køb af bil.
 Registreringsafgift. Gælder
kun ved bevilling af nedstolet
handicapbus (kassebil).
Lån i forbindelse med
støtte til køb af bil
Gladsaxe Kommune yder støtten
som et rentefrit lån, der bliver
afviklet over otte år.
En del af lånet skal du betale
afdrag på, resten er afdragsfrit.
Hvor meget, du skal betale
afdrag på, afhænger af din
indkomst og pris på billigst
egnede bil.
Halvdelen af lånet skal tilbagebetales med 1/96 af beløbet i
månedlige afdrag. Den anden
halvdel af lånet nedskrives af
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Gladsaxe Kommune med 1/96
månedligt fra tidspunktet for
bilens registrering.
For personer, hvis indkomstgrundlag overstiger
kroner, bliver den del af lånet,
der skal tilbagebetales, forhøjet
med 20 procent af den del af
indkomstgrundlaget, der overstiger
kroner.
Det vil sige, at hvis du har en høj
indkomst, skal du tilbagebetale
en større del af lånet eller hele
lånet.
Gladsaxe Kommune beregner
lånet, udfærdiger gældsbrev og
får bilen klausuleret i 8 år.
Gladsaxe Kommune orienterer
SKAT om fritagelse for afgift
efter brændstofforbrug.
Hvis du får bevilget støtte til køb
af bil, er der tale om to 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 nedstolet
handicapbus. Se punkt om
særlige forhold.
Hvis du vælger at købe en
dyrere bil, skal du selv betale
meromkostninger i forhold til
den billigst egnede bil.
Dit bilvalg skal godkendes af
sagsbehandleren, som vurderer, om bilen er ligeså velegnet i
forhold til dit handicap som den
billigst egnede.
Særlige forhold
Hvis der er ganske særlige
forhold i forbindelse med din
funktionsevnenedsættelse, kan
Gladsaxe Kommune yde et
rente- og afdragsfrit lån til
betaling af forskellen mellem
den fastsatte låneramme på
kroner og bilens pris.
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Ganske særlige forhold vil for
eksempel være:
 Når funktionsnedsættelsen
nødvendiggør indretninger,
som kun findes eller mest
hensigtsmæssigt kan foretages
i en større eller dyrere bil.
 Når en større eller dyrere bil
er nødvendig, fordi funktionsnedsættelsen medfører, at du
ikke, eller kun med betydelig
vanskelighed, kan klare indog udstigning eller placering
i bilen.
 Når en større eller dyrere bil
er nødvendig for at medbringe
nødvendige hjælpemidler i
bilen.
Vær opmærksom på, at bilens
indretning ikke tager hensyn til
familiens sammensætning.
Ved bevilling er Gladsaxe
Kommune forpligtet til at tage
hensyn til, at ansøgers daglige
kørselsbehov kan løses. Bilen
bevilges altså primært til transport af ansøger i hverdagen.
De udgifter, der fremkommer,
som resultat af at andre, udover
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en eventuel chauffør, skal være
med i bilen, vil være udgifter,
som I selv skal afholde.
Afdragsfrihed
Gladsaxe Kommune kan give
afdragsfrihed til personer under
uddannelse, hvis årlige erhvervsindtægt eller anden ydelse, der
træder i stedet for erhvervsindtægt, ikke overstiger et beløb
svarende til 64/96 (eller 2/3) af
lånet.
Økonomien ved køb af bil
Du skal forvente udgifter til lån,
kaskoforsikring, almindelig vedligeholdelse (for eksempel syn,
service og reparationer) samt
udgifter til benzin/diesel.
Hvis bilen er dieseldrevet, skal
du ligeledes forvente en årlig
udligningsafgift.
Forsikring
Du skal sørge for og selv betale
for, at bilen er kaskoforsikret for
bilens fulde værdi.
Den fulde værdi er bilens fulde
pris inklusiv eventuel særlig
indretning.

Børn
Når et barn vurderes til at være
berettiget til handicapbil, er
der nogle særlige regler. Køb af
handicapbil skal godkendes af
Statsforvaltningen, fordi den
eller de personer, der har
forældremyndigheden eller det
økonomiske ansvar for barnet,
optager gælden i barnets navn.
Gladsaxe Kommune indhenter
den nødvendige dokumentation
i forbindelse med denne
godkendelse.
Praksis for hvornår der tidligst
bevilges handicapbil til børn, er
fra barnet er omkring tre år.
Udskiftning af bil
Du kan først bevilges udskiftning af din handicapbil efter otte
år. Dette gælder også for tilskud
til automatgear. Ved udskiftning
af bil indgår nettoprovenuet ved
salg af din gamle bil i beregning
af det nye lån.

Hvis den nye bil bevilges med
et almindeligt lån (§ 7, stk. 1)
fratrækkes nettoprovenuet først
i den tilbagebetalingspligtige del
af lånet.
Hvis det nye lån bevilges som et
udvidet lån (§ 7, stk. 2), fratrækkes nettoprovenuet 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 bilen først fordeles
mellem dig og kommunen efter
samme fordelingsnøgle, som
bilen blev betalt efter, da den
blev købt.
Reglerne for støtte
til køb af bil
Du kan finde reglerne om
støtte til køb af bil på
Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk eller på
www.retsinformation.dk
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