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Sagsnummer: 2022-35151 

Dokumentnummer: 2023-35183 

Afdeling: Sundhed og Rehabilitering – Voksen myndighed 

 

Kvalitetsstandard for Støtte til køb af handicapbil 

Kvalitetsstandarden er alene vejledende. Enhver bevilling er underlagt en konkret og individuel vurdering. 

 

Lovgrundlag:  

§ 114 i Lov om Social Service. 

 

Formål med støtten 

At du har et kørselsbehov 

 til og fra et arbejde, hvor du skaffer dig et væsentligt bidrag til din og eventuel families forsørgelse 

 til og fra en uddannelse, der ud fra et overordnet tilrettelagt uddannelsesforløb sigtes mod fremtidige ar-
bejds- og indtægtsmuligheder, eller 

 til aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil, der i væsentlig grad 

kan afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse 
 

Hvem kan modtage ydelsen?  

Du kan modtage støtte, hvis din funktionsevne er varigt nedsat.  

 

Konsekvenserne af, at din funktionsevne er varigt nedsat skal have den betydning; 

 at der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og 

 at der i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne 

 
Det er ligeledes muligt at få støtte til særlig indretning i bilen, hvis du har det som krav i dit kørekort. Dette for 
eksempel, hvis dit helbred taler for det eller hvis det letter din placering i bilen. Særlig indretning kan f.eks. 
være automatgear, særligt sæde eller lift. 
 

Hvad indeholder støtten?  

Støtten omfatter rentefrit lån til billigst egnede bil på indtil 201.000 kr. (2022-niveau) inkl. moms, dog højst 

bilens købesum. I ganske særlige tilfælde kan der ydes et supplerende rente- og afdragsfrit lån til betaling af 

forskellen mellem den fastsatte låneramme på 201.000 kroner og bilens anskaffelsespris. 

 
Kørekort 
Du kan ansøge om tilskud til kørekort, hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil. Du må først be-
gynde teori- eller køreundervisningen, når du har fået bevilget tilskuddet.  
 
Særlig indretning  
Nordfyns Kommune yder tilskud til særlig indretning af bilen, hvis det fremgår af dit kørekort, at du har behov 
for særlig indretning for at have lov til at køre bil.  
Nordfyns Kommune kan henvise dig til egen læge med henblik på, at få udarbejdet en motorattest i forhold til 
eventuelle krav i kørekortet. Nordfyns Kommune kan også yde tilskud til særlig indretning på grund af dine 
helbredsforhold eller for at lette din placering i bilen.  
 
Automatgear  
Hvis du selv køber en bil og søger om tilskud til automatgear, skal bilen du køber være under 1 år gammel 
og være forsynet med indretningen fra fabrikken. Ved bevilling vil der kunne udbetales den faktiske udgift til 
automatgearet - dog maks. kr. 27.820 kr. (2022 -sats).  
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Hvis du har kørekortskrav om automatgear, må du kun køre i biler, som er med automatgear.  
 
Afgifter  
Du kan ansøge om fritagelse for følgende afgifter (det gør du samtidig med, at du ansøger om bilen): 
 

 Grøn ejer-afgift. Når du er berettiget til støtte til køb af bil, fritages du for at betale den grønne ejer-
afgift. Det er ikke et krav, at der er ydet lån til bilen.  

 

 Brændstofforbrug. Når du er berettiget til støtte til køb af bil, fritages du for at betale afgiften, hvis 
bilen er benzindreven. Er bilen dieseldreven, skal du betale udligningsafgiften.  

 

 Registreringsafgift. For at være berettiget til fritagelse for registreringsafgift, er det en betingelse, at 
Nordfyns Kommune har vurderet, at du er permanent kørestolsbruger og dermed berettiget til en 
nedstolet handicapbus.  

 
Samtykke  
Når du udfylder ansøgningen om støtte til køb af bil, giver du samtykke til, at Myndighed Handicap og Psyki-
atri kan indhente relevante oplysninger om for eksempel dine helbredsforhold, dit funktionsniveau, dit kør-
selsbehov, og hvilke hjælpemidler du dagligt anvender.  
I de fleste tilfælde vil Myndighed Handicap og Psykiatri indhente oplysninger fra din læge eller en special-
læge. Når vi har alle oplysninger i sagen, bliver du partshørt og får mulighed for at indgive kommentarer og 
bidrage med flere eller nye oplysninger.  
 
Forsikring  
Du skal sørge for, at bilen er ansvars- og kaskoforsikret for bilens fulde værdi. Den fulde værdi er bilens fulde 
pris inklusiv eventuel særlig indretning. Du skal selv afholde udgiften. 
  
Hvad indeholder støtten ikke?  
Du kan ikke få støtte, hvis dit samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af din alder, almentilstand og forhol-
dene i øvrigt mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger. 
 

Hvordan ansøger jeg? 

Du skal ansøge digitalt via Nordfyns Kommunes hjemmeside eller via selvbetjeningssiden borger.dk. 

 
På vores hjemmeside kan du se åbningstider- og telefontider. 
 
Sagsbehandlingstider fremgår på hjemmesiden.  
 
 

 

Hvordan leveres støtten?  

Støtten leveres som et rentefrit lån. 
 

Hvad koster støtten? 
Hvis dit indkomstgrundlag ikke overstiger 239.000 kroner (2022-takst) skal du tilbagebetale halvdelen af lå-
net med 1/96 af beløbet i månedlige afdrag. Den anden halvdel af lånet nedskrives med 1/96 månedligt fra 
tidspunktet for bilens registrering.  
Hvis dit indkomstgrundlag overstiger 239.000 kroner (2022-takst), forhøjes den del af lånet, der skal tilbage-
betales med 20 % af den del af indkomstgrundlaget, der overstiger 239.000 (2022-takst).  
Den del af lånet, der skal nedskrives, nedsættes tilsvarende.  
 
Hvis du ønsker at indfri lånet indenfor 8-årsperiodens udløb, skal du både indfri den afdragspligtige og den 
afdragsfrie del af lånet. 

 

 

https://www.nordfynskommune.dk/borger/psykiatri-og-handicap/hjaelp-til-handicapbil/
http://www.borger.dk/
https://www.nordfynskommune.dk/vores-kommune/generel-information/sagsbehandlingstider/
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Opfølgning 
Du kan tidligst få støtte til ny handicapbil 8 år efter registreringen af en bil, hvortil der er ydet støtte. 

Kun i ganske særlige tilfælde kan du få støtte til ny handicapbil før 8 års periodens udløb. 

 

Hvordan klager jeg?  

Du kan klage over afgørelsen. Sammen med din afgørelse modtager du en klagevejledning. Heri kan du 

læse om, hvordan du klager, hvor klagen skal sendes til og tidsfrister for at sende din klage 

 

Godkendt den 28.02.2023 i Kommunalbestyrelsesmøde  


