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Kvalitetsstandard 
Lov om Social Service § 114                                                                             

 
Lovgrundlag   Lov om Social Service § 114 – støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og 

særlig indretning.  
 Bilbekendtgørelsen:  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194811 
 Ankestyrelsens principmeddelelser 

Hvad indgår i 
indsatsen 

 Bil § 7.1 og § 7.2.  
 Kassebil (nedstolet bus) § 7.1 og § 7.2. 
 Særlig indretning af bil, i henhold til krav i kørekortet og i forhold til nedsat 

funktionsevne 
 Reparation, udskiftning og afmontering af særlig indretning 
 Tilskud til betaling af køreundervisning og kontrollerende 

køreprøve, samt fornyelse af kørekort ved behov for kørekortskrav. 
 Afdragsfritagelse. 

Hvilket behov 
dækker 
indsatsen 

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. 

Hvad er 
formålet  

At give borgeren mulighed for at kunne færdes udendørs til og fra arbejde, til 
og fra uddannelsessted eller i forbindelse med daglige aktiviteter. 

Hvem kan 
modtage 
indsatsen 

 Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af 
medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af 
ulykkesskader. 

 Person, der ikke inden for en overskuelig fremtid, har udsigt til bedring af 
de helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid fremover vil være behov 
for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. 

Hvilke 
tildelings- 
kriterier er der  

 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. 

 Det er en betingelse for at opnå støtte, at borgeren har en væsentlig 
nedsat gangfunktion og gangdistance og et væsentligt kørselsbehov som 
borgeren selvstændigt kan dække med en bil.  

 

 Borger skal være selvstændig omkring alle funktioner vedrørende brug af 
bil. Herunder komme til og fra bil.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194811
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 Det er endvidere en forudsætning af borgeren medvirker til en praktisk 
afprøvning af andre mobilitetshjælpemidler og/eller andre 
transportmuligheder.  

Afgrænsning 
til anden 
lovgivning 

Lov om aktiv beskæftigelsesindsat 
Lovgivning vedr. skole transport 
Lovgivning vedr. institutionstransport 
Movia – lov om trafikselskaber § 11 

Hvad omfatter 
indsatsen 

 Støtte til den billigst egnet bil, set i forhold til ansøgerens behov 
 Afgiftsfritagelse 
 Særlige indretninger og nødvendig indretning, hvis politiet har stillet krav 

om det, eller hvis borgers helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller hvis 
det letter borgerens placering i bilen. 

 Støtte til erhvervelse af kørekort – hvis borger opfylder betingelser for 
støtte til køb af bil 

Hvad omfatter 
indsatsen ikke 

 Hvis det samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af alder, almene 
tilstand og forhold i øvrigt kan tilgodeses ved andre ordninger – fx: 
 Movia Flex Handicap 
 Flextur 
 Kommunens servicebusser eller elektrisk kørestol/el-scooter.  

 Den transport borger har behov for i arbejdsøjemed 
Hvem leverer 
indsatsen 

Bilopbyggere og bilfirmaer 
 

Frit valg Borger har frit valg af leverandør – dog max. beløb i henhold til bevilling 
Hvad koster 
indsatsen for 
borgeren 

Bilen:  
Borger indstilles til billigst egnede bil. Støtten ydes som et rentefrit lån på 
indtil 190.00 kr1. inkl. moms, dog højst bilens købesum. 
 
Som udgangspunkt skal halvdelen af lånet tilbagebetales i månedlige 
afdrag over otte år. Den anden halvdel af lånet nedskrives hver måned med 
1/96. For personer, hvis indkomstgrundlag overstiger et fastsat beløb, 
forhøjes den del af lånet, der skal tilbagebetales med 20 % af den del, der 
overstiger indkomstgrundlaget. 
 
Hvis prisen på den billigst egnede bil overstiger den fastsatte låneramme på 
190.000 kr., ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem 
den fastsatte låneramme på 190.000 kr. og prisen på den billigst egnede bil. 
 
Afgifter:  
Det er muligt at få afgiftsfritagelse for vægtafgift (grøn ejerafgift), 
brændstofforbrugsafgift og registreringsafgift, ved bevilling af bil. 
Betaling af udligningsafgift på dieselbiler kan aldrig ydes efter servicelovens § 
114. Udgiften kan søges dækket som en merudgift efter Servicelovens §§ 41 
eller 100. 
 

 
1 Satsen i 2020. Ændrer sig hvert år.   
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Særlige nødvendige indretninger:  
Kommunen afholder udgifterne til den nødvendige særlige indretninger som 
borger er bevilget.  
 
I indsatsen indgår ikke:  
 Drift, vedligeholdelse og reparation af bilen. 
 Serviceeftersyn. 
 Ekstra sæt dæk, vinterdæk. 
 Dækskift 
 Kaskoforsikring af bilen. Biler bevilliget efter § 114 skal holdes 

kaskoforsikret. 
 Ekstra udstyr, der ikke er nødvendige set i forhold til borgerens 

funktionsnedsættelse. 
 Sæder ud over 2 sæder på anden stolerækker. Kan i særlige tilfælde 

gives ekstra sæde hvis der er behov for konstant overvågning af borger og 
dette ikke kan foretages fra førersæde eller sæder på 2.række. 

Hvordan klager 
man over en 
afgørelse 

Borgeren kan klage over en afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af et 
afslag. Klagen skal rettes til Hjælpemiddelteamet, Ballerup Kommune, Hold 
An vej 7, 2750 Ballerup eller på tlf. 4477 1717. 
 
Sagen bliver genvurderet og fremlagt på Bilstøttenævns-møde. Bliver 
afgørelsen ikke ændret, sender kommunen sagen videre til Ankestyrelsen, 
der herefter træffer afgørelse.  
Ventetiderne i Ankestyrelsen er ofte af flere måneders varighed. 

Hvad er 
Ballerup 
Kommunes 
servicemål for 
ventetiden 

Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse har udmeldt følgende servicemål 
angående ansøgninger om støtte til køb af bil:  150 hverdage.  
 
Det er ikke ualmindeligt at en ny ansøgning om støtte til køb af bil, kan vare 
op til et år.  
 


