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Center for Sundhedsfremme, Social og Handicap 

 
Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil 
Lovgrundlag Serviceloven § 114. 

Formål med ydelsen Kommunen yder støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder, biler 
og boligindretning til personer med varigt nedsat fysisk og 
psykisk funktionsevne. 
 

Målgruppe for ydelsen Kommunalbestyrelsen skal 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, og som ikke kan 
løses på anden vis. 

 
Støtte til køb af bil ydes på grundlag af en samlet vurdering 
af ansøgerens helbredsmæssige og sociale forhold samt 
ansøgerens manglende evne til at færdes, jf. lovgrundlag.  
 
I vurderingen indgår evt. oplysninger fra 
samarbejdsparter/læge samt oplysninger om ansøgerens 
daglige kørselsbehov og en vurdering af, om støtte til køb af 
bil i væsentlig grad vil gøre ansøgeren selvhjulpen.   
 

Beskrivelse af ydelsen 
- Indhold og omfang 

Lån i forbindelse med støtte til køb af bil 
Morsø Kommune yder støtten som et rentefrit lån, der bliver 
afviklet over otte år / 96 måneder. En del af lånet skal 
borger betale afdrag på, resten er afdragsfrit. Hvor meget 
borger skal betale afdrag på, afhænger af borgers indkomst.  
 
Støtten gives som et rentefrit lån op til et vist beløb, dog 
højest bilens købesum. Bevillingen gives til den billigst 
egnede bil. Hvis man vælger at købe en dyrere bil, skal man 
selv betale prisforskellen. 
Halvdelen af lånet skal tilbagebetales med 1/96 af beløbet i 
månedlige afdrag. Den anden halvdel af lånet nedskrives af 
Morsø Kommune med 1/96 månedligt fra tidspunktet for 
bilens registrering. 
 
Særlig indretning 
Morsø Kommune yder tilskud, hvis det fremgår af borgers 
kørekort, at borger har behov for særlig indretning for at 
have lov til at køre bil. Morsø Kommune kan vurdere, at 
borger har behov for en vejledende køreprøve hos 
bilinspektøren i forhold til eventuelle krav i kørekortet. 
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Morsø Kommune kan også yde tilskud til særlig indretning 
på grund af borgerens helbredforhold eller for at lette 
borgerens placering i bilen. 
 
Afgifter 
Man kan ansøge om fritagelse for følgende afgifter.  
Det gør man samtidig med at man ansøger om bilen 
(hovedsageligt ved bus): 

 Hel eller delvis fritagelse af afgift eller 
brændstofforbrug 

 Registreringsafgift 
 
Kørekort 
Man kan ansøge om tilskud til kørekort, hvis man opfylder 
betingelserne for støtte til køb af bil. Man må først begynde 
teori- eller køreundervisning, når man har fået bevilliget 
tilskuddet. 
 

Hvordan søger du? Støtte til køb af handicapbil søges på Morsø Kommunes 
hjemmeside, www.mors.dk.  
 
Hvis man ikke har MitID, kan man ansøge skriftligt til: 
 
Morsø Kommune 
Hjælpemiddelhuset 
Færøvej 1 
7900 Nykøbing Mors 
 

Sagsbehandlingsfrister Den politisk udmeldte sagsbehandlingstid for støtte til køb af 
bil er fire måneder.  
 
Dette er en generel sagsbehandlingstid og i nogle tilfælde vil 
denne ikke kunne overholdes. 
Hvis fristen ikke overholdes, får borger besked om det, samt 
hvornår det kan forventes, en afgørelse vil foreligge. 
 

Leverandører Hjælpemiddelhuset laver en bevilling på støtte til køb af bil 
ud fra tilbud fra bilforhandler og opbygger.  
 
Man kan selv vælge frit, hvor man handler bil, så længe man 
køber en bil, som er vurderet egnet af Hjælpemiddelhuset, 
Morsø Kommune. 
 

Kompetencekrav til leverandør Det er et krav at den anvendte leverandør er autoriseret 
forhandler og opbygger. 
 

Hvad koster ydelsen? Man skal forvente udgifter til lån, kaskoforsikring, almindelig 
vedligeholdelse, f.eks. syn, service og reparationer samt 
udgifter til benzin/diesel.  
 
Hvis bilen er dieseldrevet, skal man ligeledes forvente en 
årlig udligningsafgift. 
 



3 
 

Særlig indretning  
Hjælpemiddelhuset, Morsø Kommune, yder fuld støtte til 
bevilget særlig indretning. 
 

Tilsyn og opfølgning Er der ændringer i borgers funktionsniveau eller 
kørselsbehov, skal Hjælpemiddelhuset, Morsø Kommune, 
vurdere om bilen stadig er egent og om 
bevillingsbetingelserne stadig er opfyldt. 
 

Særlige forhold Der kan normalt ikke ydes støtte til køb af bil, hvis bilen er 
indkøbt inden ansøgning om støtte til køb af bil er indgivet. 
 

Adresser og kontaktmuligheder Morsø Kommune 
Hjælpemiddelhuset 
Færøvej 1 
7900 Nykøbing Mors 
 
Ergoterapeuter  
Tlf.: 9970 7258 
 

Klagevejledning Hvis man ønsker at klage over en afgørelse, skal klagen 
indleveres til Hjælpemiddelhuset, Morsø Kommune, senest 
fire uger efter afgørelsen er modtaget.  
 
Der vil derefter blive foretaget en genvurdering af sagen. 
 
Fastholder Hjælpemiddelhuset, Morsø Kommune, afgørelsen, 
sendes denne i Ankestyrelsen. 
 

Lovgrundlag - uddybende Serviceloven § 114 
Stk. 1 
Kommunalbestyrelsen 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. 

 
Stk. 2.  
I vurderingen af, om der er tale om en varigt nedsat 
funktionsevne, indgår: 

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

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

 
  

 


