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Sådan behandles din bilsag
Bilteamet i Silkeborg Kommune har modtag-
et ansøgningsskemaet, som du har udfyldt.

Vi indhenter nu lægeoplysninger fra din 
egen læge, speciallæge eller fra sygehuse, 
som du er tilknyttet.

Når vi har modtaget lægeoplysningerne, vil 
du blive indkaldt til en samtale.

Til samtalen er der en administrativ sags-
behandler og en terapeut til stede, som vil 
følge din bilsag, til den er færdigbehandlet.

Under samtalen vil vi komme ind på din syg-
dom, din funktionsevne, hvad du skal bruge 
bilen til, om der er behov for særlig indret-
ning af bilen, dine bilønsker med mere.  
Herudover vil du få information omkring 
lovgivningen vedrørende handicapbil.

Der vil efter behov blive lavet en gang- og 
trappetest. Bruger du stok eller andet gang-
hjælpemiddel, skal du medbringe det til 
samtalen.

Efter samtalen vil der blive lavet et referat 
inde holdende de oplysninger, der er frem-
kommet under samtalen. Du vil modtage 
referatet til godkendelse.

Din bilsag bliver herefter vurderet og afgjort 
på et bevillingsmøde. Bilteamet holder møde 
cirka hver 14. dag.

Du er ikke berettiget til bil
Vurderer Bilteamet, at du ikke er berettiget til 
støtte til en handicapbil, vil du snarest muligt 
efter bevillingsmødet modtage et skriftligt 
afslag. Du kan klage over afslaget inden fire 
uger, fra du har modtaget det. Bilteamet skal 
herefter genbehandle sagen.

Fastholder vi afslaget, vil din sag blive sendt 
til Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen, 
som skal behandle din klage.

Du er berettiget til bil
Vurderer Bilteamet, at du er berettiget til 
støtte til en handicapbil, vil du blive kontak-
tet af terapeuten, så der kan træffes aftale 
om bilafprøvning.

Formålet med bilafprøvningen er at finde 
frem til den billigst egnede bil og hvilken 
særlig indretning, der er nødvendig. Dine 
egne bilønsker kan også afprøves.

Efter bilafprøvningen indhenter Bilteamet 
tilbud på den billigst egnede bil og den nød-
vendige særlige indretning.

Ud fra lægeoplysninger, referat og tilbud ud-
færdiger Bilteamet en skriftlig bevilling, som 
sendes til dig. 

Den skriftlige bevilling
I den skriftlige bevilling står hvilken bil og 
hvilken indretning, du er bevilget samt 
prisen herpå. Desuden fremgår det på hvilket 
grundlag, bevillingen er givet.

Bevillingen skal medbringes til den bil-
forhandler, hvor du ønsker at købe bilen.

Hvis du ønsker at købe en anden bil end den 
bevilgede, har du mulighed for det. Du skal 
dog være opmærksom på, at Bilteamet skal 
godkende, at bilen er egnet. I tvivlstilfælde 
skal der arrangeres en afprøvning. Du skal 
desuden være opmærksom på, at merpris 
ud over det bevilgede lån til bil og tilskud til 
indretning er egenbetaling.

HanDicapbil sagsbehandling
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Køb af bil
Når du har valgt bil, laver forhandleren en 
slutseddel, som sendes til Bilteamet til det 
videre papirarbejde. Alle priser på bil, særlig 
indretning og evt. ekstraudstyr skal fremgå 
tydeligt. Får du slutsedlen med hjem, skal du 
sende den til Bilteamet. Skriv ikke under på 
slutsedlen, før du har den skriftlige bevilling.

Når Bilteamet modtager slutsedlen, laves 
klausuleringspapirerne, som sendes til bil-
forhandleren med henblik på indregistrering 
af din nye bil.

Klausuleringen registreres i Centralregistret 
for Motorkøretøjer, så bilen er klausuleret 
i 6 år. Det vil sige, at i de 6 år kan du 
ikke sælge bilen. Samtidig oplyser vi på 
klausuleringspapirerne, at du er berettiget 
til fritagelse for grøn ejerafgift (tidligere 
vægtafgift).Udligningsafgiften for dieselbiler 
kan du ikke fritages for.

Når Motorkontoret har registreret klausule-
ringspapirerne, sendes de tilbage til Bilteamet.

Bilteamet beregner herefter lånet og laver et 
gældsbrev, som sendes til dig. 

Du skal skrive forsikringsselskab og 
policenummer på gældsbrevet og sende det 
retur til os i underskrevet stand. Bilen skal 
kaskoforsikres for hele bilens værdi inklusiv 
den særlige indretning.

Når Bilteamet har modtaget gældsbrevet, 
kan du få bilen udleveret hos forhandleren.

Nogle måneder efter at du har modtaget 
bilen, vil Bilteamet igen kontakte dig for at 
lave en opfølgning på bilsagen.

Hvor lang tid tager min bilsag?
Generelt varierer sagsbehandlingen fra 4-6 
måneder. Der kan ikke sættes en præcis 
sagsbehandlingstid på en bilsag, da der 
undervejs blandt andet skal indhentes læge-
oplysninger, afholdes bevillingsmøde, af-
prøves biler samt skrives klausulerings papirer. 
Hører du ikke fra Bilteamet i en periode, bety-
der det derfor ikke, at din sag ligger stille. 

Hvordan betaler jeg lånet 
 tilbage?
Afdelingen for Opkrævning og Betaling i 
Borgerservice modtager en kopi af gælds-
brevet fra Bilteamet.

Du vil modtage girokort fra Borgerservice. 
Det kan ske, at du ikke bliver opkrævet den 
første måned. Du vil så få to opkrævninger 
måneden efter.

Min bil er gået i stykker, kan 
jeg få hjælp?
Almindelig vedligeholdelse og reparationer 
på bilen skal du selv betale. Du skal også 
selv betale forsikring og brændstof.

Hvis den bevilgede særlige indretning går i 
stykker, kan du søge Bilteamet om støtte til 
reparation. Du skal være opmærksom på, at 
du skal kontakte Bilteamet, inden du iværk-
sætter reparationen.

Er der generelle problemer med bilen, skal 
du henvende dig til bilforhandleren.

Fungerer bilen eller den særlige indretning ikke 
efter hensigten, skal du kontakte Bilteamet.
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Kan jeg få min handicapbil 
udskiftet?
Du kan søge om udskiftning af din handicap-
bil efter 6 år. Lånet i den gamle bil skal være 
betalt, før der kan bevilges en ny.

For at søge udskiftning skal du udfylde et nyt 
ansøgningsskema. Sagsgangen ved udskift-
ning af bil er den samme som ved ansøgning 
om bil.

Du skal være opmærksom på, at beløbet fra 
salget af den gamle handicapbil (= provenu) 
skal indgå i købet af den nye. 

Har du foretaget merkøb i den gamle handi-
capbil, fordeles provenuet mellem dig og 
kommunen. Fordelingen foregår efter den 
procentdel, som dit merkøb udgør af den 
gamle bils købspris. 

Hvis du er bevilget udvidet støtte, fratrækkes 
kommunens andel af provenuet først i den 
udvidede støtte. Et evt. resterende beløb 
fratrækkes herefter i den afdragspligtige 
del af lånet. Er der yderligere restbeløb, 
fratrækkes dette i den afdragsfrie del af lånet.

Er du ikke bevilget udvidet støtte, fratrækkes 
kommunens andel af provenuet først i den 
afdragspligtige del og en eventuel rest 
fratrækkes herefter i den afdragsfrie del.

Kan jeg få udskiftet bilen inden 
de 6 år er gået?
Du kan søge om førtidig udskiftning ved sær-
lige forhold:

•	 Når en synsvirksomhed dokumenterer, at 
udskiftning af bilen er nødvendig

•	 Når bilen er totalskadet

•	 Når bilen ikke længere er egnet på grund 
af en ændring af din funktionsevne

Hvad skal jeg gøre, hvis der 
sker ændringer i min situation?
Hvis du ophører med arbejde eller afslutter 
uddannelse, og du har fået bilen på et af disse 
grundlag, skal du henvende dig til Bilteamet. 

Du skal også henvende dig til Bilteamet, hvis 
der sker væsentlige ændringer i dit kør-
selsbehov eller dit funktionsniveau. Ud fra 
oplysningerne om din nye situation vurderer 
Bilteamet, om du fortsat er berettiget til 
handicapbil.

Får du frakendt din handicapbil på grund 
af ovenstående ændringer, skal hele rest-
gælden indfries - både den afdragspligtige 
og den afdragsfrie del.

parkeringskort
Der kan søges om Parkeringskort  
(Invalideskilt) ved:

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

Hvor kan jeg få flere 
oplysninger?
Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller 
har spørgsmål til pjecen, er du velkommen 
til at kontakte Bilteamet:

bilteamet
Rehabiliteringssektionen
Lyngbygade 50 · 8600 Silkeborg
Telefon 89 70 50 50
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