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VISITATIONSRETNINGSLINJER
2.6.4 HANDICAPBILER
Hvem kan få hjælp?
Personkredsen omfatter personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne som følge af medfødt handicap eller senere opstået handicap,
sygdom eller følger af ulykkesskader.
Sagsbehandleren foretager en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers
behov for handicapbil.
Tildeling sker på basis af følgende kriterier:
 Borgeren har fast bopæl i Høje-Taastrup Kommune, eller hvis HTK er
handlekommune/ betalingskommune.
 Borgeren har et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i
væsentlig grad forringer evnen til at færdes, herunder at benytte bus og tog.
Desuden lægges der vægt på:
 Helbredsmæssige forhold (f. eks. skånebehov)
 Sociale forhold (f. eks. erhvervs/uddannelses forhold)
 Aktivitetsniveau (f.eks. kørselsbehov)
 Funktionsniveau, herunder gangfunktion
Betingelse for at opnå støtte skal være én af tre årsager:
 Kørselsbehov til og fra arbejde for at fastholde selvforsørgelse, hvor ansøgeren
skaffer sig et væsentligt bidrag til sin og evt. familiens forsørgelse.
 Kørselsbehov til og fra uddannelse, når uddannelsesforløbet sigter mod
fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder.
 Når støtten i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af ansøgerens
funktionsnedsættelse og dermed kan lette den daglige tilværelse.
Der kan ikke bevilges støtte, hvis det samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af
alder, almen-tilstand og forholdene i øvrigt, kan tilgodeses af offentlig transport,
ganghjælpemidler (f. eks. rollator, kørestol eller el-scooter) eller offentligt
bevilgede kørselsordninger.
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Ydelsen til anskaffelse af bil gives i form af rentefrit lån, hvoraf en del kan
være afdragsfrit med udgangspunkt i borgerens aktuelle årsindtægt.
Borgeren skal underskrive gældsbrev på hele lånet.
Bevilling af bil giver automatisk fritagelse for vægtafgift eller afgift efter
brændstofforbrug.
Fritagelse for registreringsafgift på kassevogne.
Bevilgede særlige indretninger samt reparationer af disse er gratis for
borgeren.
Bevilget kørekort er gratis for borgeren.
Motorkontoret foretager klausulering, så bilen ikke kan afhændes de første 6 år
uden kommunens viden.
Bevillingen ophæves og evt. restgæld indkræves ved udvandring fra Danmark.

Økonomi
 Hvis ansøgerens årsindtægt er under 214.000kr. (2016) bevilges halvdelen
som rente- og afdragsfrit lån som nedskrives over 72 mdr. og den anden
halvdel rentefrit med tilbagebetaling med mdl. afdrag over 72 mdr. Hvis
årsindtægten er over 214.000kr. stiger betalingsdelen. I biler der er bevilget til
børn tager beregningen udgangspunkt i barnets indtægter.
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Bevilling af bil giver automatisk fritagelse for vægtafgift og afgift efter
brændstofforbrug.

Hvordan får borgeren besked om afgørelse?



Afgørelsen meddeles skriftligt til borgeren af Høje-Taastrup Kommune.
Afgørelse indeholder begrundelse og klagevejledning.

Dokumentation
Sagsbehandler dokumenterer bevillingen i ESDH-systemet.

Hvilket indhold har ydelsen?
Førstegangsbevilling eller fornyelse af bevilling til køb af billigst egnet bil med eller
uden særlig indretning. Bilen skal være fabriksny eller højest 1 år gammel på
ansøgningstidspunktet. Der er mulighed for at købe en bil, som er op til 2 år
gammel, hvis den tidligere har været godkendt som handicapbil.
Kommunen bevilger lån til borgeren, der selv skal sørge for køb af bil.
Hvad kan der søges til?
 Rentefrit lån til betaling af billigst egnet bil.
 Fuld fritagelse af afgift efter brændstofforbrug/vægtafgift for benzinbiler og
delvis afgiftsfritagelse for dieselbiler. Ansøgeren skal opfylde betingelser for
støtte til bil.
 Fritagelse for registreringsafgift på kassevogne og nedstolede minibusser
 Dækning af udgifter ved særlig indretning (f. eks. automatgear og
specialsæde) og reparationer af den særlige indretning, uanset om der ydes
støtte til anskaffelse af bil.
 Kørekort til f. eks. forældre til handicappede børn under 18 år eller unge
handicappede over 18 år samt fornyelse af kørekort, hvis borgeren opfylder
betingelserne for bilstøtte.
 Udskiftning af bil tidligst 6 år efter sidste bevilling, dog kan der foretages
udskiftning før, hvis f. eks. modtagerens helbredstilstand forværres.
Råd og vejledning
Høje-Taastrup Kommune yder råd og vejledning.

Opgaver der ikke må varetages ifølge kvalitetsstandarden



Drift (vedligeholdelse, serviceeftersyn, benzin), forsikringer og reparationer af
bilens alm. funktioner.
Borgeren sørger selv for indkøb af bil

Krav til leverandøren
Borgeren vælger selv bilforhandler og specialværksted.

Dokumentation
Leverandøren sender slutseddel til godkendelse og efterfølgende faktura til HøjeTaastrup Kommune.

Kvalitetskrav til den leverede hjælp
80 % af borgerne skal have en afgørelse fra kommunen senest ½ år efter
ansøgningstidspunkt.
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Relaterede kvalitetsstandarder
2.6
Hjælpemidler
Interne retningslinjer for sagsbehandling af bilsager § 114

Lovhenvisninger
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Lov om Social Service § 114.
Kommunen er ikke forpligtet til at udarbejde kvalitetsstandarder for
handicapbiler.

