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Hvad er støtte til køb af Formålet med at yde støtte til bil til er at tilgodese
bil:
et kørselsbehov hos borgere, som på grund af en
varig nedsat funktionsevne ikke, eller kun med
betydelig vanskelighed, kan fungere i den daglige
tilværelse uden brug af bil.
Støtte til bil er for eksempel
Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny
bil, der ikke tidligere har været indregistreret
Særlig indretning som er nødvendig for at kunne
benytte bil og/eller hvis der er krav i kørekort
Reparation af særlig indretning
Fritagelse for vægtafgift. Reglerne for dette findes
på Skatteministeriets hjemmeside
Tilskud til kørekort, når betingelserne for støtte ti
bil er opfyldt

Hvem kan få støtte til
køb af bil:

Du skal have varigt nedsat psykisk eller fysisk
funktionsevne, der er så væsentlig, at du er
afhængig af bil for at:
 Opnå eller fastholde et arbejde
 Gennemføre en uddannelse
 Færdes til aktiviteter uden for hjemmet,
hvis der er betydeligt behov for kørsel.
Kørselsbehovet skal være af betydeligt omfang, og
ikke kunne dækkes af andre kørselsordninger, som
for eksempel individuel handicapkørsel, Flextur,
andre hjælpemidler eller anden offentlig transport.
Uanset om man opfylder betingelserne for støtte til
køb af bil, vil der kunne bevilges særlig indretning,
hvis:
1. Politiet har stillet krav om det i kørekort.
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2. Det vurderes nødvendigt på grund af
helbredsforhold eller for, at lette placering i bilen.
Særlige indretninger kan for eksempel være lift,
særlige betjeningsaggregater, automatgear,
specialsæde.
Er der særlige forhold, så kontakt kommunen for
yderligere vejledning.
Hvordan ansøges om
støtte til køb af bil:

Ansøgning udfyldes digitalt på borger.dk eller
kommunens hjemmeside med Nem ID.
Støtte til bil foregår på baggrund af en større
sagsbehandling, så kontakt altid kommunen inden
du selv begynder, at anskaffe særlige indretninger
eller bil.
Ansøgning om udskiftning af bil kan som
udgangspunkt tidligst ske efter 8 år. Der kan dog
søges udskiftning før de 8 år er gået, hvis bilen ikke
længere er egnet på grund af væsentlige ændringer
i din funktionsevne, ved totalskade eller andre
særlige forhold. I tilfælde, hvor der søges om
genbevilling af støtte til bil, og nuværende bil har
været bevilget i perioden 2010-2017, kan der søges
om udskiftning efter 6 år.
Forældre eller plejeforældre til et barn med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne, kan søge om
støtte til bil på vegne af barnet. Det er barnet, der
fremstår som ansøger, og barnets funktionsevne og
kørselsbehov, der vurderes i ansøgningen.

Sagsbehandling af
ansøgning om støtte til
bil:

Når Allerød Kommune har modtaget din ansøgning,
vil du snarest muligt blive kontaktet af
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sagsbehandler, som vil drøfte de videre forløb med
dig.
Ansøgningen vil på baggrund af en grundig
belysning, blive vurderet af Allerød Kommune ud
fra en konkret individuel vurdering, af bl.a.
helbredsforhold, kørselsbehov, gangfunktion og
muligheder for at benytte andre kørselsordninger.
Sagsbehandlingen forventes at vare 30 uger. Da
sagsbehandlingstiden i høj grad afhænger af hvor
lang tid der skal bruges på bl.a. indhentning af
lægelige oplysninger, partshøring, etablering af
krav i kørekort og afprøvning af billigst egnet bil, vil
der i en del sager forekomme afvigelser fra
ovennævnte forventede sagsbehandlingstid.
Økonomi:

Støtte til køb af ny bil gives som et rentefrit lån op
til kr. 191.000, dog højest bilens købesum.
Hvis indkomstgrundlaget ligger indenfor
kr. 226.000, betales halvdelen af lånet tilbage over
8 år, med 1/96 af beløbet i månedlige afdrag. Den
anden del af lånet nedskrives tilsvarende over 8 år,
og skal ikke tilbagebetales.
Er indkomstgrundlaget højere bliver afdragene
beregnet højere, alt efter indtægtens størrelse.
Lånet der nedskrives, nedsættes tilsvarende.
Lånet gives til den billigst egnede bil. Ansøgeren
kan dog købe en dyrere bil, hvis denne vurderes
egnet af Allerød Kommune, mod selv at betale
forskellen.
Der kan ved ganske særlige forhold, bevilges støtte
til lån over lånerammen.
Hvis du er i gang med en kompetencegivende
uddannelse og uden erhvervsindtægt, kan der
søges afdragsfrihed, så længe uddannelsen varer.
4

Lånerammen m.v. samt tilskud til automatisk
transmission er et fast årligt reguleret beløb.
Det er en forudsætning, at du overholder
afdragene på dit lån, da lånet ellers vil blive opsagt,
og du dermed skal indbetale restgælden med det
samme. En eventuel afgiftsfritagelse bortfalder
ligeledes.
Hvis der er ændringer i
grundlaget for
afgørelsen:

Hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til
grundlaget for bevillingen, skal kommunen
orienteres, så det kan vurderes, om du fortsat har
ret til støtte til bil. Det kan for eksempel være ved
ophør af arbejde eller uddannelse, eller ændring i
helbredsforhold.
Hvis bevillingen ophører, skal restgælden indfries,
af både den afdragsfri og afdragspligtige andel.

Hvad siger loven:

Reglerne om støtte til bil fremgår af Servicelovens
§ 114 og Børne- og Socialministeriets
bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017.

Hvis du ønsker
at klage:

Hvis du er utilfreds med den afgørelse kommunen
har truffet vedrørende din ansøgning om
godkendelse til bil, kan du klage.
Din klage skal være sendt til Allerød Kommune
inden for fire uger efter, at du har modtaget
afgørelsen.
Når vi modtager din klage, revurderer vi afgørelsen.
Hvis vi fastholder vores afgørelse, sender vi klagen
og sagens akter videre til Ankestyrelsen.
Klager sendes til:
Allerød Kommune
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Att. Ældre og Sundhed
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Du kan også sende klagen som e-mail:
aeldreogsundhed@alleroed.dk eller som digital
post fra din e-Boks.
Hvis du har spørgsmål eller ikke kan skrive en klage,
kan du ringe til sagsbehandlerne på tlf.: 48 10 01 00
Telefontid: mandag, tirsdag, torsdag
kl. 10.00 - 12.00.
Onsdag og fredag lukket.
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