
 Vejledning om Frit valg 
Mindre boligindretninger 

Hvad er omfattet 
af Frit valg? 

Efter Servicelovens § 116 stk. 3 har du mulighed for: 
• at benytte en anden håndværker end den, som kommunen har 

valgt 
• at vælge andre materialer end dem, som kommunen har anvist 

Hvad gør jeg, hvis 
jeg ønsker at 
benytte Frit valg? 

Hvis du ønsker at gøre brug af frit valg, skal du meddele terapeuten 
dette når bevillingen foreligger.  
Terapeuten vil herefter skriftligt orientere dig om: 

• hvilke krav, der er til løsningen 
• hvilke materialer, kommunen kan bevilge 
• hvilken håndværker, kommunen har valgt 
• hvilken økonomisk støtte, du kan få 

Hvem bestiller og 
har kontakten til 
håndværkeren? 

Hvis du ønsker at benytte frit valg skal du selv iværksætte det ved 
håndværkeren.  

Hvilken støtte kan 
jeg få og hvilke 
betingelser er der 
for at få støtten? 
 

Støtten svarer højest til den pris, som kommunen kunne have fået 
boligindretningen udført til.  
 
Du kan modtage støtte til  

• en boligindretning udført af en anden håndværker end den, 
kommunen har valgt, såfremt den pågældende håndværker er 
faglært og momsregistreret 

• en boligindretning udført i andre materialer end dem, kommunen 
har anvist, såfremt de valgte materialer overholder kravene til 
løsningen 

 
Det er dit ansvar at sikre, at ovenstående betingelser er opfyldt. 
Der ydes ingen støtte, hvis betingelserne ikke er opfyldt. 

Hvordan foregår  
betaling til 
håndværkeren ? 

Du skal selv betale en merpris som du afregner direkte med 
håndværkeren. 
Håndværkeren sender en udspecificeret faktura, svarende til den 
bevilgede økonomiske støtte til Hjælpemiddelsektionen på EAN nummer 
579 800 563 9329.  
Du bedes oplyse håndværkeren om dette. 

Yder kommunen 
hjælp til 
reparation og 
vedligeholdelse af 
boligindretningen? 
 

Nej, du skal selv afholde udgifter til reparation og vedligeholdelse af den 
bevilgede boligindretning.  
Dette gælder også, hvis du har benyttet dig af retten til frit valg. 

Hvad skal jeg 
tilbagelevere? 
 

Du skal normalt ikke tilbagelevere noget. Du har ejendomsretten til 
boligindretningen. 
Hvis du undtagelsesvis har indgået aftale med kommunen om 
tilbagelevering efter endt brug, refunderer kommunen ikke eventuelle 
merudgifter, som du har afholdt ved anskaffelsen. 

Kan jeg få 
reetableret min 
bolig?  

Nej, normalt ikke. 
Hvis kommunen undtagelsesvis har indgået aftale med dig om 
reetablering, ydes denne kun i forhold til den boligindretning, som 
kommunen har bevilget.  
Hvis du bor i en lejebolig, har ejeren ret til reetablering. Kommunen 
dækker kun udgiften svarende til retablering af den bevilgede løsning. 

Hjælpemiddelsektionen 6.5.2011. 

 
Der henvises i øvrigt til ”Bekendtgørelse om adgangen til frit valg af boligindretning efter lov om 
social service”. LBK nr. 1076 af 14/09/2010.  

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133043


 


