
 

 

DU HAR LÅNT ET HJÆLPEMIDDEL AF SILKEBORG 

KOMMUNE 

 

CYKEL ELLER EL-KØRETØJ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Du har lånt 
En cykel eller et el-køretøj af Silkeborg Kommune. Efter 
hjælpemiddelbekendtgørelsen ydes der normalt ikke hjælp til 
dækning af udgifter, der følger af brug af hjælpemidlet. Du kan her 
læse om dine pligter og rettigheder, når du låner hjælpemidler.  
 
Du skal behandle, vedligeholde og opbevare de lånte hjælpemidler 
forsvarligt. 
 
Du må ikke sælge, udlåne, udleje eller pantsætte dem. 
 
Ændret behov 
Hvis du får behov for andre hjælpemidler eller ikke længere har 
behov for et hjælpemiddel, kontakt da en sagsbehandlende 
terapeut tilknyttet dit område. 
 
Flytning 
Hvis du flytter til en ny adresse, har du selv ansvaret for at flytte 
dine hjælpemidler. 
Hvis du flytter til en anden kommune og medbringer dine 
hjælpemidler, skal du kontakte sagsbehandlende terapeut tilknyttet 
dit område – se www.Silkeborgkommune.dk  

 
Forsikring 
 

 Hvis hjælpemidlet bliver beskadiget eller stjålet, kan 
kommunen spørge dit forsikringsselskab, om de dækker 
skaden. Du er forpligtet til at medvirke hertil. 
Derfor opfordrer vi dig til at fortælle dit forsikringsselskab, at 
du har lånt et hjælpemiddel af Silkeborg Kommune. 

 De fleste indbo- og villaforsikringer gælder som 
ansvarsforsikring for cyklister og brugere af el-kørestole, el-
køretøjer, cykler med hjælpemotor med mere, som kører 

under 15 km i timen. 
 

 

 

 

http://www.silkeborgkommune.dk/


SÆRLIGT OM EL-KØRETØJER OG CYKLER MED MOTOR 
 
Færdselsregler 
El-køretøjer som kører under 6 km i timen, betragtes som 
fodgængere og må køre på fortovet. 
 
For køretøjer, som kører mellem 6 og 15 km i timen, gælder 
samme færdselsregler som for cyklister. 
 
Opbevaring og opladning 
Hjælpemidler med batterier har bedst af at stå under tag og 

frostfrit. 
 
Batteriernes holdbarhed og kapacitet nedsættes væsentligt, hvis de 
udsættes for frost. Allerede ved en temperatur på 0 grader kan 
batteriernes kapacitet blive halveret. Det betyder, at hvis du 
normalt kan køre 40 km på en opladning, kan du kun køre 20 km. 
Stil altid hjælpemidlet til opladning, når du ikke bruger det. Ellers 
ødelægges batterierne. 
 
Vedligehold og drift af hjælpemidler 
 
Du skal selv sørge for:  
 

 Rengøring 
 Smøring 
 Luft i hjul 

Tjek gerne lufttrykket i hjulene mindst en gang om måneden. 
Hvis hjælpemidlet har luftfyldte hjul, er det vigtigt, at de er 
tilstrækkeligt pumpede. Dette er nødvendigt, for at der ikke 
køres skævt, og for at batterierne virker bedst muligt. Er der 
for eksempel 1 bar mindre luft, kan det nedsætte batteriernes 
kapacitet med 50 %. 

 Efterspænding 
 
 
 
 
 



 Lapning, udskiftning af dæk, slanger og øvrige sliddele 
Hvis du har brug for mere end en årlig udskiftning, betaler du 
kun selv for den første. Du skal selv kunne dokumentere den 
første udskiftning. 
Har du fået udleveret et hjælpemiddel m. brugte dæk og får 
du brug for udskiftning indenfor det første år, udskifter 
depotet uden udgift for dig.  
 
Du bestemmer selv din leverandør. 

 

REPARATION AF HJÆLPEMIDLET 
 
Reparation 
Kommunen yder hjælp efter behov til nødvendige reparationer af 
køretøjet. Du kan ikke få refunderet udgifter til reparationer du selv 
har iværksat uden kommunens accept. Hvis du har mange skader 
på dit køretøj, vil kommunen vurdere, om du har det rigtige køretøj 
og om køretøjet er den rigtige hjælp for dig. Udskiftning af 
batterier varetages af kommunen. 
 
Transport 
Du er selv ansvarlig for at få hjælpemidlet fragtet hjem, hvis det 

går i stykker. Hos flere autohjælpsfirmaer kan du købe et 
abonnement, der omfatter en transportordning. En lifttaxa kan også 
transportere dit køretøj hjem for dig. 
Er hjælpemidlet gået i stykker, skal du kontakte: 
 
Silkeborg Hjælpemiddelcenter 

Mads Clausens Vej 11 
8600 Silkeborg 

 
Åbningstider: 

Mandag – torsdage kl. 10.00-14.00 

Fredag kl. 10.00-13.30 
 
Tlf. 89 70 50 90 
Telefontid: 

Mandag – torsdage kl. 08.00-14.00 
Fredag kl. 08.00-13.30 



E-mail: Hjælpemidler@silkeborg.dk  
 
Hvis du er i tvivl, kontakt da en ergo- eller fysioterapeut tilknyttet 
dit område – se www.Silkeborgkommune.dk  
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