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Indledning 

Visionen – Livet skal leves sundt hele livet 

Vores hjælp og støtte tager udgangspunkt i, at livet skal leves sundt hele livet. Visionen i Sundhed, Pleje & Omsorg 

er med udgangspunkt i den enkelte borgers livssituation at arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse, behand-

ling, pleje, lindring og rehabilitering i en kontinuerlig og sammenhængende proces. Udgangspunktet er borgernes 

ressourcer, og formålet er at styrke livsmod og ressourcer samt skabe nye muligheder. 

Formål 

Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder er: 

• At borgere med et varigt funktionstab får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt. 

• At gøre borgere uafhængige af andres bistand i dagligdagen i videst muligt omfang. 

Støtte til køb af bil (serviceloven § 114) ydes på grundlag af en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og 

sociale forhold samt ansøgers manglende evne til at færdes. I vurderingen indgår også oplysninger om ansøgers 

daglige kørselsbehov, og en vurdering af om støtte til køb af bil i væsentlig grad vil gøre ansøger selvhjulpen. 

Kvalitetsstandarden fungerer som et middel til at: 

• Afstemme forventninger til kommunens tilbud om støtte til køb af bil. 

• Informere om, hvad tilbuddet indeholder. 

Lovgrundlag 

Nedenfor følger uddrag af lovgivning i forhold til støtte til køb af bil. Lovgivning er tilgængelig i fuld længde via Rets-

information. 

Serviceloven 

§ 1. Formålet med denne lov er 

1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 

2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og 

3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare 

sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar 

for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på 

baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde 

med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 

§ 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-

tionsevne, 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 
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3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et be-

tydeligt behov for kørsel med bil. 
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Støtte til køb af bil 

Støtte til køb af bil (serviceloven § 114) skal tilgodese dit kørselsbehov, hvis du på grund af en varigt nedsat funkti-

onsevne ikke kan fungere uden en bil i hverdagen. Dette vil være kørselsbehov i forbindelse med tilknytning til ar-

bejdsmarkedet eller uddannelse, men også hvis du har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt 

behov for kørsel med bil. Støtten ydes som lån til køb af bil. 

Overordnede bevillingskriterier 

De helbredsmæssige betingelser for støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder er de samme. Serviceloven fastslår, 

at kommunen yder støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet/for-

brugsgodet: 

• I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 

• I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 

• Er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 

De grundlæggende bevillingskriterier er således begrundet i lovgivningen. Disse er: 

Varighed, væsentlighed samt bedst og billigst. 

Med varighed forstås, at der ikke er udsigt til en bedring af de helbredsmæssige forhold inden for en overskuelig 

fremtid, hvorfor der i lang tid fremover er behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Hvis lidel-

sen ikke er varig, vil der ofte være tale om et midlertidigt behov for hjælpemidler, som skal udleveres af sygehus-

væsenet. 

Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funk-

tionsevne, og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse. Det kan også være, at hjælpemidlet er nødven-

digt for, at ansøgeren kan være i erhverv. 

Med bedst og billigst forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjæl-

pen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalydelse. 

Der kan gøre sig særlige hensyn gældende for enkelte handicapgruppers vedkommende. For eksempel må der 

ved vurdering af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at barnet i videst muligt omfang og med størst 

mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn. Det er vigtigt at sætte tidligt ind med hjælpemidler. 

Vurdering af borgerens behov 

Bevilling af hjælpemidler sker ud fra en helhedsvurdering af borgerens behov. En helhedsvurdering indebærer, at 

borgerens samlede situation tages i betragtning. Vurderingen af borgerens behov har til hensigt, at afdække det 

man kalder borgerens funktionsevne. 

Begrebet funktionsevne beskriver, hvor godt (eller dårligt) en person fungerer i det omgivende samfund. 

Ved at fokusere på funktionsevnen understreges det, at en funktionsnedsættelse i sig selv ikke siger noget om bor-

gerens behov. Helhedsvurderingen af borgerens behov handler med andre ord om at afdække, om og i hvilket om-

fang, funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i dagligdagen. 

Ofte vil det være nødvendigt at lave en bred beskrivelse af, hvor meget funktionsevnen er nedsat, hvordan borge-

ren i øvrigt klarer sin hverdag, og hvordan denne selv ønsker at indrette sin tilværelse for at leve så almindeligt og 

selvstændigt som muligt. 
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Ansøgning og bevilling 

Du kan ansøge kommunen om støtte til køb af bil. Før du søger, kan du få overordnet vejledning på kommunens 

hjemmeside eller ved at kontakte Hjælpemidler i kommunen. I dialog med Hjælpemidler kan du også få afklaret, 

om det er relevant for dig at søge, og du kan få råd og vejledning til ansøgningen. 

Ansøgnings- og oplysningsskema 

På kommunens hjemmeside eller på borger.dk, finder du en digital selvbetjeningsløsning, hvor du skal udfylde og 

indsende et ansøgningsskema. Hvis du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte Hjælpemid-

ler. Efterfølgende modtager du et kvitteringsbrev via Digital Post. Hvis du er fritaget fra Digital Post, vil du modtage 

det med almindelig post. 

Herefter får du tilsendt et ”Oplysningsskema til ansøgning om støtte til køb af bil”, som du skal udfylde og sende 

retur til Hjælpemidler. Oplysningsskemaet vil danne udgangspunkt for en efterfølgende samtale, som du vil blive 

indkaldt til. Samtalens bruges til videre at afdække dine behov, herunder: 

• Helbredsmæssige forhold med en nærmere beskrivelse af funktionsevnen. 

• Kørselsbehovet. 

• Boligens placering i forhold til offentlig transport, arbejdsplads, uddannelsessted, indkøbsmuligheder, læge mv. 

• Familiens størrelse og sammensætning. 

• Muligheder for offentlig transport. 

• Muligheden for at kompensere kørsel på anden måde. 

Yderligere oplysninger og afgørelse 

Hvis der er behov for yderligere oplysninger, indhenter Hjælpemidler disse. Det kan f.eks. være fra jobcentret, læge 

eller hospital. Du vil blive gjort bekendt med de oplysninger, vi indhenter. Oplysningerne er med til at danne grund-

lag for vurderingen, og du vil blive partshørt i vurderingen.  

Når du har indgivet oplysninger i forhold til partshøring på vurderingen, vil der blive truffet en afgørelse. Når Hjæl-

pemidler har truffet en afgørelse, vil den blive sendt til dig via Digital Post. Hvis du er fritaget fra Digital Post, vil du 

modtage afgørelse med almindelig post.  

Bevilling 

Hvis du får bevilget støtte til køb af bil, skal der peges på den billigst egnede bil til dig eller dit barn. Der skal foreta-

ges en bilafprøvning hos en bilopbygger sammen med kommunens sagsbehandler. 

Herefter skrives den endelig bevilling, og du kan gå ud og få et tilbud på en bil. Vælger du en anden bil end den, 

som kommunen peger på, skal sagsbehandler i samarbejde med bilopbygger vurdere, om bilen er lige så egnet 

som den bil, der er peget på som billigst egnet. Godkender kommunen bilen, vil bilforhandleren få tilsendt nogle 

papirer til udfyldelse. Kommunen skal herefter modtage disse papirer samt købsaftale og registreringsafgift, før be-

villingen er endeligt på plads. Et billån er delt op i en afdragspligtig og afdragsfri del. Der bliver lavet en beregning, 

som fortæller hvor meget du skal betale af på billånet, samt et gældsbrev på den afdragspligtige del af lånet. 

Gældsbrevet vil blive sendt til dig til underskrift. 

Genbevilling 

Udskiftning af en bil med støtte kan som udgangspunkt tidligst ske efter 8 år. Ved genbevilling kan borger udfylde 

en tro- og loveerklæring, hvis kørselsbehov og tilstand er den samme som sidst, der blev søgt om støtte til køb af 

bil. 
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Sagsbehandlingsfrister 

Frister for behandling af ansøgninger i kommunen er politisk fastsat. 

Indsats Lovgrundlag Behandlingsfrist 

Støtte til køb af bil Serviceloven § 114 24 uger 

Klagemuligheder 

Du kan klage mundtligt eller skriftligt over kommunens afgørelse, hvis du ikke er enig i afgørelsen. Ønsker du at 

klage over afgørelsen, skal klagen sendes til Hjælpemidler senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Hjælpemidler vil derefter se på din sag igen. 

Hvis Hjælpemidler fastholder afgørelsen, sender kommunen din klage videre til behandling i Ankestyrelsen, der vil 

tage stilling til, om Hjælpemidlers afgørelse er korrekt. 

Du har også mulighed for at få rådgivning og vejledning af kommunens Borgerrådgiver, der kan gennemgå dit 

sagsforløb og undersøge om de juridiske regler og principper for sagsbehandling er overholdt. 

Kontaktoplysninger 

Enhed Kontaktoplysninger 

Hjælpemidler 

• Støtte til køb af bil 

• Klage over afgørelse 

Telefon: 43 68 65 00 

Træffetider: 

• Mandag – onsdag: 08.30 – 09.30 

• Torsdag: 15.00 – 17.30 

• Fredag: 08.30 – 09.30 

E-mail: hjaelpemidler@albertslund.dk 

Sikker mail kan sendes via Digital Post på borger.dk 
Noter i emnefeltet, at henvendelsen er att. Hjælpemidler. 

Almindelig post kan sendes til: 

Albertslund Kommune 
Nordmarks Allé 1 
2620 Albertslund 
Att. Hjælpemidler 

Borgerrådgiver 

• Rådgivning og vejledning ifm. 
sagsbehandling og klagemulig-
hed 

Telefon: 43 68 68 40 

Træffetider: 

• Mandag – onsdag: 10.00 – 14.00 

• Torsdag: 10.00 – 17.30 

• Fredag. 09.00 – 13.00 

E-mail: borgerraadgiver@albertslund.dk 

  

mailto:hjaelpemidler@albertslund.dk
mailto:borgerraadgiver@albertslund.dk
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Hjemmesider og links 

Her finder du relevante hjemmesider og links, der kan hjælpe i forhold til ansøgning, information og vejledning. 

• Albertslund Kommune – Støtte til køb af bil: 

https://albertslund.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/stoette-til-bil/ 

• Borger.dk – Støtte til køb af bil: 

https://www.borger.dk/handicap/hj%C3%A6lpemidler/stoette-til-handicapbil 

• Retsinformation – Serviceloven 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287 

• Retsinformation – Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1252  

• Retsinformation - Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2017/10326  

• Social- og Ældreministeriet – Satser på socialområdet 

https://sm.dk/lovstof/satser-paa-socialomraadet  

• Social- og Ældreministeriet – Satser vedrørende hjælpemidler og biler for 2021 efter serviceloven 

https://sm.dk/lovstof/satser-paa-socialomraadet/satser-paa-socialomraadet-for-2021/hjaelpemidler  

https://albertslund.dk/borger/sundhed-og-sygdom/hjaelpemidler/stoette-til-bil/
https://www.borger.dk/handicap/hj%C3%A6lpemidler/stoette-til-handicapbil
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1252
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2017/10326
https://sm.dk/lovstof/satser-paa-socialomraadet
https://sm.dk/lovstof/satser-paa-socialomraadet/satser-paa-socialomraadet-for-2021/hjaelpemidler
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Indsatser 

Læsevejledning 

Alle hjælpemidler mv. er beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstreside af skemaet gentages for hver ind-

sats, mens højreside beskriver den konkrete målgruppe, formål mv. for den enkelte indsats. Nedenfor er forklaret, 

hvad der forstås ved de enkelte elementer i skemaet. 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Ydelsens titel. 

Lovgrundlag Lov og paragraf. 

Behov der dækkes af ydelsen Hvilket behov hos borgerne skal ydelsen dække? 

Formålet med ydelsen Hvilket formål har forvaltningen med ydelsen? 

Aktiviteter der indgår i ydelsen Aktiviteter, der ydes inden for denne lovbestemmelse. 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen 

Aktiviteter, der ikke ydes inden for denne lovbestemmelse. 

Målgruppe for ydelsen Beskrivelse af, hvilken målgruppe der typisk kan få tildelt ydelsen. 

Funktionsniveau 
Beskrivelse af, hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren der er ud-
gangspunkt for bevilling af ydelsen. 

Leverandør Her beskrives, hvem der leverer ydelsen. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør 
Beskrivelse af, om borgeren har valgmuligheder for leverandør af ydel-
sen. 

Betaling 
Beskrivelse af, hvad borgeren skal betale for ydelsen, og hvilke udgifter 
der kan indgå. 

Opfølgning på ydelsen Beskrivelse af, hvordan der følges op på ydelsen. 

Særlige bemærkninger 
Beskrivelse af særlige forhold, f.eks. om ydelsen kan gives sammen 
med en anden ydelse. 

Afledte forhold at tage hensyn til 
Beskrivelse af eventuelle afledte forhold, som borgeren skal være op-
mærksom på. 
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Støtte til køb af bil 

Oplysning Beskrivelse 

Ydelse Støtte til køb af bil 

Lovgrundlag Serviceloven § 114 

Behov der dækkes af ydelsen At kompensere for en svært nedsat gangfunktion. 

Formålet med ydelsen 

Formålet med indsatsen er at yde støtte til køb af bil til personer med en 
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad: 

• Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden 
brug af bil, 

• Vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden 
brug af bil, eller 

• Forringer evnen til at færdes i tilfælde, hvor personen har aktiviteter 
uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med 
bil. 

Aktiviteter der indgår i ydelsen 

• Støtte til køb af bil, der ydes som rentefrit lån til billigst egnede bil. 

• Fritagelse for betaling af afgift for brændstof forbrug. 

• Særlig indretning af bil, i henhold til krav i kørekortet og i forhold til 
nedsat funktionsevne. 

• Reparation, udskiftning og montering af særlig indretning. 

• Tilskud til betaling af køreundervisning. 

• Afdragsfritagelse under uddannelse. 

Aktiviteter der ikke indgår i ydel-
sen 

• Drift, vedligeholdelse og reparation af bilen. 

• Forsikring af bilen. 

• Invalideparkeringsplads. 

• Vejhjælpsabonnement. 

• Brændstof. 

Målgruppe for ydelsen 

Personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i 
væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad van-
skeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde, eller gen-
nemføre en uddannelse uden brug af bil, og som ikke kan dækkes på 
anden vis. 

Forældre og plejeforældre kan søge støtte til køb af bil på deres barns 
vegne, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger, og det er bar-
nets funktionsevne og kørselsbehov, der er afgørende for, om der kan 
ydes støtte til bil. 

Der kan ikke bevilges bilstøtte, hvis det samlede kørselsbehov ud fra en 
vurdering af alder, almene tilstand og forhold i øvrigt kan tilgodeses ved 
andre ordninger. Det er f.eks. ordninger om individuel handicapkørsel, 
kørsel efter § 117, kørsel med Flextrafik eller el-scooter. 

Funktionsniveau 
Støtte til køb af bil ydes på grundlag af en samlet vurdering af ansøgers 
helbredsmæssige og sociale forhold samt ansøgers manglende evne til 
at færdes. 
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Oplysning Beskrivelse 

Borger har ikke mulighed for at transportere sig på anden vis end med 
egen bil:  

• til og fra et arbejde, hvor ansøgeren skaffer sig et væsentligt bidrag 
til sin og eventuelle families forsørgelse, 

• til og fra en uddannelse, der ud fra et overordnet tilrettelagt uddan-
nelsesforløb sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder, 
eller 

• der i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af ansøgerens funktions-
nedsættelse, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilvæ-
relse. 

Leverandør 

Kommunen har ikke prisaftale med leverandør. 

Valg af leverandør skal ske i samråd med sagsbehandler fra Hjælpemid-
ler. 

Der er frit valg af leverandør. Den bil man vælger skal være ligeså eg-
net, som den der er blevet peget på til en bilafprøvning. I så fald skal 
sagsbehandleren kontaktes inden der indgås aftale. 

Valgmuligheder m.h.t. leverandør 

Som udgangspunkt er der frit valg af leverandør. 

Kommunen bevilger bil på baggrund af en bilafprøvning og udvælger 
den der er billigst og bedst egnet. Som udgangspunkt skal afgørelsen 
om billigst egnede bil følges. 

Borger har mulighed for at vælge en anden bil end den, som kommunen 
har peget på, dog er det en betingelse at borger kontakter sagsbehand-
ler for en vurdering af, om borgerens valg af bil er ligeså som den kom-
munen har peget på. Der kan gives tilladelse til anden model, hvis den 
valgte bil opfylder ansøgerens behov. 

Betaling 

Som udgangspunkt skal halvdelen af lånet tilbagebetales i månedlige af-
drag over en 8 års periode. Den anden halvdel af lånet nedskrives hver 
måned med 1/96. 

For personer, hvis indkomstgrundlag overstiger et fastsat beløb, forhø-
jes den del af lånet, der skal tilbagebetales med 20 % af den del, der 
overstiger indkomstgrundlaget. 

Ved lån til bil til befordring af børn, anvendes som udgangspunkt et ind-
komstgrundlag på kr. 0. 

Vælger borger en dyrere bil, end billigst og bedst egnede, skal borger 
selv afholde merudgiften. 

Maksimumbeløb for støtte til køb af bil er 199.000 kr. (2021). Aktuelle 
satser vedrørende hjælpemidler og biler efter serviceloven er tilgænge-
lige hos Social- og Ældreministeriet. 

Opfølgning på ydelsen 

Borger har pligt til at melde ind, hvis der sker væsentlige ændringer i de-
res hverdag eller funktionsniveau. Hvis borger f.eks. har fået bevilliget bil 
til arbejde, men går pension, skal sagen revurderes til, om bilen i stedet 
vil være til trivsel. 

Der rejses kontrolsag, hvis der er væsentlige ændringer i bevillings-
grundlaget. 

Særlige bemærkninger 
Som hastesag prioriteres: 

• Ansøgere med hurtigt fremadskridende lidelser. 
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Oplysning Beskrivelse 

• Ansøgning om særlig indretning, der gør det vanskeligt at benytte 
nuværende bil. 

• Ansøgere med store transportudgifter til og fra arbejde, eller uddan-
nelse. 

Der vil normalt tidligst kunne bevilges støtte til udskiftning af bil efter 8 
år. 

Afledte forhold at tage hensyn til 

Ansøger skal underskrive et gældsbrev på lånets pålydende. 

Er støtten til bil givet til et barn, skal låneoptagelsen godkendes af Fami-
lieretshuset. 

Forældrene skal underskrive en friholdelseserklæring, hvilket indebærer, 
at de som værge for barnet, vil friholde dette for ethvert personligt an-
svar i forbindelse med erhvervelsen af bil. Dette gælder også, hvis for-
ældrene er fraskilte. 

 



 

 

 

 

 

Sundhed, Pleje & Omsorg 

BØRN, SUNDHED & VELFÆRD 

Nordmarks Allé 1 

2620 Albertslund 

+45 43 68 68 68 

albertslund@albertslund.dk 

www.albertslund.dk 
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