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Indledning
Solrød Kommunes kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget for Solrød 
Kommunes borgere. 
Kvalitetsstandarderne er udarbejdet efter gældende lovgivning og med udgangspunkt i Solrød kommunes 
pejlemærker.

Kvalitetsstandarden for § 114 – støtte til køb af bil - er en samlet oversigt over de ydelser som Solrød 
Kommune tilbyder inden for bilområdet. 

Kvalitetsstandarden er med til at sikre, at borgere, pårørende og interesseorganisationer på en nem og 
overskuelig måde kan tilegne sig viden om de ydelser på billområdet, som Solrød Kommune tilbyder.

Alle borgere i Solrød Kommune har krav på en ensartet service, der tager udgangspunkt i den enkeltes 
samlede situation. Der skal være overensstemmelse mellem dine behov for hjælp, og den indsats der 
bevilges.
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Støtte til køb af bil 

Lovgrundlag for ydelsen

§ 114 i Lov om Social Service. 

Bekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2013, hvis du er bevilget støtte til køb af bil før 1.januar 2018.
Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017, hvis du er bevilget støtte til køb af bil efter 1. januar 2018.

Hvad er formålet med ydelsen?

Støtte til køb af bil kan afhjælpe varige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for, at du får mulighed 
for at føre en så aktiv og selvhjulpen tilværelse som muligt. Endvidere sikre at du får mulighed for at få eller 
bevare tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Hvad omfatter ydelsen?

Støtte til køb af billigst, bedst egnet bil.

Støtte til særlig indretning.

Støtte til reparation af særlig indretning.

Støtte til erhvervelse af kørekort

Støtte til afgiftsfritagelse

Afdragsfrihed under uddannelse

I forbindelse med afprøvning af støtte til køb af bil kan du søge om hjælp til transport, hvis du ikke kan
transportere dig selv enten ved hjælp af bil eller offentlig transport samt benytter ganghjælpemidler.

Hvem kan modtage ydelsen?

Du kan få bevilget støtte til køb af bil, hvis du har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
og

du i væsentlig grad har behov for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse.

du kan dokumenteres et højt aktivitetsniveau uden for hjemmet. 

du som forældre og plejeforældre har børn med nedsat funktionsevne med et kørselsbehov, der er 
afgørende for om der kan ydes støtte.
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Hvordan ansøger du om støtte til køb af bil mv.?

Du ansøger om støtte til køb af bil via kommunens hjemmeside www.solrod.dk eller via www.borger.dk. 
Har du ikke mulighed for at anvende digitale løsninger, kan du henvende dig i Solrød Kommunes 
BorgerService og få hjælp til selvbetjening. 

Hvordan vurderer Solrød Kommune din ansøgning?

Udgangspunktet for bevilling af støtte til køb af bil er et visitationsbesøg, hvor der udarbejdes en 
helhedsvurdering. I denne vurdering ligger borgernes samlede situation til grund for afgørelsen. Formålet 
er at afdække i hvilket omgang den nedsatte funktion begrænser borgeren i dagligdagen. Ved ansøgning 
om støtte til køb af bil tager sagsbehandlingen udgangspunkt i en funktionsevnevurdering, hvis formål er 
at sikre, at der sikres ensartethed og gennemskuelighed i sagsbehandlingen. 

Der udarbejdes en terapeutisk ganganalyse. 

Der indhentes lægelige oplysninger.

Der sammenlignes med andre borgere på samme alder uden funktionsnedsættelse i forhold til samlet 
kørselsbehov. 

Afprøvning af billigst egnede bil hos bilforhandler eller-opbygger.

Der tages altid udgangspunkt i Ankestyrelsens principafgørelser vedr. støtte til køb af bil.

Der kan ikke indstilles positivt til bilstøtte, hvis det samlede kørselsbehov, ud fra en vurdering af alder, almen 
tilstand og forhold i øvrigt kan tilgodeses ved andre ordninger. Det er f.eks. ordninger om individuel 
handicapkørsel efter servicelovens §117, kørsel med MOVIA Handicapkørsel, el-kørestol eller el-køretøj.

Solrød kommune kan vælge at videresende din ansøgning til vurdering hos Handicapbilistcenteret. 
Handicapbilistcenteret vil stå for alle vurderinger i forhold til din sag og derefter sende sagen til kommunen. 
Solrød kommune vil herefter lave en afgørelse ud fra de sags oplysninger der er modtaget. 

http://www.solrod.dk/
http://www.borger.dk/
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Sagsbehandlingstid

Solrød Kommunes serviceniveau på sagsbehandling af støtte til køb af bil mv. er op til 12 uger, når 
kommunen har modtaget alle relevante oplysninger til brug for sagsbehandlingen.

Ansøgningerne bliver prioriteret efter behov. 

Du tilskrives med en partshøring og med oplysning om muligheden for at komme med bemærkninger til 
den påtænkte afgørelse. Du tilskrives herefter med en skriftligt begrundet afgørelse og med oplysning om 
muligheden for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. 

Har du spørgsmål til din sag, kan du kontakte Visitations- og Koordinationsenheden på telefon: 56 18 24 32 
i Rådhusets åbningstid.

Kriterier for tildeling af ydelsen

Støtte til køb af bil ydes på grundlag af en samlet vurdering af dine helbredsmæssige og sociale forhold 
samt din manglende evne til at færdes.

Det er en betingelse for at opnå støtte, at der er behov for kørsel:

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 sigter mod fremtidige 
arbejds- og indtægtsmuligheder, eller i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af din 
funktionsnedsættelse, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse.

Forældre og plejeforældre på vegne af deres barn, hvor funktionsevnen og kørselsbehov er afgørende 
for om der kan ydes støtte til bil.

Der skal være tale om en fabriksny bil og du skal selv afholde de økonomiske forhold som følger med køb 
af bil for eksempel forsikring, serviceeftersyn, køb af benzin/diesel og reparationer.

Solrød Kommune træffer afgørelse på baggrund af følgerne af den nedsatte fysiske eller psykiske funktion, 
som det fremgår af den individuelle helhedsvurdering, lægelige oplysninger, evt. bilafprøvninger, Solrød 
Kommunes kvalitetsstandard samt gældende lovgivning.

Hvad skal du gøre når du har modtaget en afgørelse?

Har du fået en bevilling fra kommunen, kan du selv vælge bilforhandler. Når du har underskrevet en slutseddel 
hos en bilforhandler skal denne sendes til Solrød Kommune. Kommunen laver efterfølgende en beregning. 
Beregning samt gældsbrev sendes til dig via din e-boks. Gældsbrevet skal underskrives og afleveres til 
kommunen inden du får udleveret din bil. 
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Hvis du ønsker at købe en anden bil end den der er bevilget, skal bilen vurderes og godkendes af den 
administrative sagsbehandler.

Vælger du at købe en dyrere bil end den kommunen har peget på, skal du selv betale prisforskellen. 

Har du fået afslag på din ansøgning, har du mulighed for at klage over afgørelsen.
En klage kan sendes som besvarelse på din afgørelse, via e-boks. I klagen bedes du begrunde hvorfor du er 
uenig i kommunes afgørelse.

Når Visitations- og Koordinationsenheden har modtaget en klage, skal klagen genvurderes inden for 4 uger 
efter modtagelse af klagen. Fastholder kommunen afgørelsen, sendes sagen videre til behandling i 
Ankestyrelsen. Du vil få en skriftlig meddelelse af Ankestyrelsen. 

Udmåling og beregning af ydelsen.

Støtte til billigst egnede bil ydes som et rentefrit lån på optil 191.000 kr. inkl. moms. (2019 takst) 
Dog højst bilens købesum. Dette beløb reguleres en gang årligt. 

Bilen skal være fabriksny og bilen skal være registreret i dit navn, som har modtaget støtten. 

Som udgangspunkt skal halvdelen af lånet tilbagebetales med 1/96 af beløbet i månedlige afdrag i 8 år. 
Den anden halvdel af lånet nedskrives med 1/96 månedligt fra bilens registrering. 

Såfremt dit indkomstgrundlag overstiger det fastsatte beløb, der reguleres en gang årligt, forhøjes den del af 
lånet, der skal tilbagebetales, med 20% af den del af dit indkomstgrundlag, der overstiger det fastsatte beløb. 
På nuværende tidspunkt er det fastsatte beløb 226.000 kr. (2019 takst) før skat. 

Det er muligt for dig at købe en dyrere bil end bevilget. Du skal selv betale restkøbesummen. Den 
administrative sagsbehandler skal vurdere om bilen er egnet. 

Bilen skal holdes lovpligtig ansvarsforsikret samt kaskoforsikret. 

Tilskud til automatgear fratrækkes i bilens pris, før lånet udmåles. Der kan tidligst ydes nyt tilskud til 
automatgear 8 år efter, at det sidste tilskud er givet. 

Ydelsen omfatter ikke: 

Støtte til køb af bil du har indkøbt inden bevilling.

Særlig indretning, som du selv har anskaffet inden bevilling. 

Hjælp til almindelig drift, vedligeholdelse og reparation af bilen.
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Forsikring af bilen.

Udligningsafgift, hvis bilen er dieseldrevet. 

Der kan som hovedregel tidligst ydes støtte til udskiftning af bil efter 6 år for biler der er bevilget inden 1. 
januar 2018. Biler der er bevilget efter 1. januar 2018, kan udskiftes efter 8 år. Der kan dog indgives 
ansøgning om genbevilling efter 7 år, således at sagsbehandlingen kan påbegyndes inden der er gået 8 år. 

Bevilling af støtte til køb af bil bortfalder efter 6 måneder, hvis den ikke er udnyttet. 

Der ydes ikke støtte til køb af bil, hvis kørselsbehov kan dækkes med andre transportmuligheder. Herunder 
kørsel med el-køretøj kombineret med offentlig transport, og / eller Movia handicapkørsel. 

Opfølgning 

Der kan foretages individuel opfølgning.  Afdrag på bilen skal betales til tiden. Hvis afdrag ikke betales, vil 
Solrød kommune vurdere, hvorvidt lånet skal frakendes. Hvis dette bliver aktuelt skal hele lånet indfries, og det 
betyder både den afdragsfrie og afdragspligtige del. 

Du er selv forpligtet til at meddele ændringer til kommunen i forhold til dit kørselsbehov og helbredsmæssigt. 

Du skal meddele Solrød kommune, hvis du flytter til en anden kommune i afdragsperioden. Afdrag skal fortsat 
betales til Solrød kommune selv om du flytter til en anden kommune.

Revideret august 2019
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