
Hvad kan jeg søge om?  
Kommunen kan bevilge støtte til handicapbil 
og indretning efter Lov om Social Service § 114.

•	 Du kan søge om støtte til en bil op til 
kr. 168.000 og en udvidet støtte hvis 
Bilteamet vurderer at dette er nødvendigt.

•	 Du kan søge om tilskud til særlig indret
ning af handicapbil, for eksempel ratknop 
eller håndbetjent speeder og bremse, så 
den bliver egnet til dig. Du kan også søge 
om indretning af din egen bil.

•	 Du kan søge om fritagelse for grøn ejer
afgift (tidligere kaldet vægtafgift).

•	 Du kan søge om støtte til kørekort, så du 
selv kan køre bilen.

Hvem kan få støtte til en 
handicapbil?
•	 Du kan søge om støtte, hvis du eller dit 

barn har en fysisk eller psykisk varig ned
sat funktionsevne.

•	 Både forældre og plejeforældre kan søge 
om bil eller indretning af bil.

•	 Det er en betingelse, at der er behov for 
kørsel til og fra arbejde, uddannelse, eller 
at bilen i betydelig grad letter din daglige 
tilværelse (giver dig livskvalitet). Det er 
også en betingelse, at dit behov for kørsel 
ikke kan løses ved andre ordninger.

Hvordan gives støtten?

•	 Støtte til køb af handicapbil gives som et 
rentefrit lån på indtil kr. 168.000, hvoraf 
halvdelen skal betales tilbage over 6 år. 
Udvidet støtte udover kr. 168.000 skal ikke 
betales tilbage.

•	 Hvis du har en væsentlig indtægt, forhøjes 
den del, som du skal betale tilbage.

•	 Støtte til indretning af bil, afgiftsfritagelse 
og kørekort gives som tilskud, der ikke skal 
betales tilbage.

Hvor kan jeg søge om  
støtte til bil?
Bilteamet 
Rehabiliteringssektionen
Telefon 89 70 50 50
Lyngbygade 50 · 8600 Silkeborg

Her kan du henvende dig for flere oplysninger 
og få udleveret et ansøgningsskema.

Parkeringskort
Der kan søges om Parkeringskort (In
valideskilt) ved:

Danske Handicaporganisationer
Kløverprisvej 10 B · 2650 Hvidovre
Telefon 36 75 17 93 
www.handicap.dk/brugerservice

HanDicaPBil ansøgning
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