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Værd at vide 
 

Støtte til bil efter Servicelovens  

§ 114 (Særlig indretning/ 

afgiftsfritagelse/kørekort) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune 
 

Visitations- og Myndighedsafdelingen 

Sjællandsgade 6 

7430 Ikast 

 

 
 

Sagsnr. 00.15.00-A00-115-18   



2 
 

Denne pjece er udarbejdet for at give dig som ansøger 

et overblik over sagsgangen i forbindelse med din 

ansøgning om: 

• støtte til køb af bil 

• afgiftsfritagelse 

• særlig indretning 

Ansøgning og henvendelse: 

Du kan udfylde et ansøgningsskema digitalt på 

hjemmesiden www.ikast-brande.dk.  

Når vi har modtaget det udfyldte ansøgningsskema, vil 

din sag blive ført på sagslisten. 

Vurdering af ansøgers situation: 

I forbindelse med belysning af din ansøgning vurderes 

blandt andet: 

• Helbred 

• Gangdistance og gangevne 

• Familie og bolig 

• Erhverv/uddannelse 

• Økonomi 

• Kørselsbehov 

I forhold til kørselsbehov skal kommunen vurdere, om 

dit behov kan tilgodeses ved andre ordninger eller 

hjælpemidler.  

Bemærk: Lang afstand til offentlige befordringsmidler 

kan i sig selv ikke begrunde støtte til køb af bil.  

Da der skal indhentes mange oplysninger, skal der 

påregnes lang sagsbehandlingstid. 

  

http://www.ikast-brande.dk/
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Støttens omfang (takster fra 2019): 

Hvis du bevilges en § 7, stk. 1 bil: 

Støtten ydes som et rentefrit lån på op til 191.000kr. – 

dog højest bilens købesum incl. moms. 

Hvis din indkomst ikke overstiger 226.000 kr. skal du 

tilbagebetale halvdelen af lånet (95.500) over 8 år (96 

mdr.) i månedlige afdrag. Dine månedlige afdrag er på 

ca. 995 kr. 

Er din indkomst over 226.000 kr. forhøjes den del af 

lånet, der skal tilbagebetales, og den del, der skal 

nedskrives, nedsættes tilsvarende. 

Hvis du bevilges en § 7, stk. 2 bil: 

Hvis der foreligger ganske særlige forhold, der gør, at 

en større og dyrere bil er nødvendig, ydes den del af 

købesummen incl. moms, der overstiger 191.000 kr. 

som afdragsfrit lån, der nedskrives over 8 år (96 

mdr.). 

Særlig indretning § 13: 

Særlige indretninger ydes som tilskud. Når der er 

bevilget særlig indretning iht. bilbekendtgørelsens § 

13, kan der ansøges om hjælp til reparationer af 

denne særlige indretning efter behov. Der ydes ikke 

hjælp til udgifter efter bilbekendtgørelsens § 13, som 

følger af almindeligt brug fx rengøring og 

vedligeholdelse. Der skal rettes henvendelse til Ikast-

Brande Kommune, inden reparationen foretages.  

Udskiftning af bil: 

Tidligst efter 8 år kan du søge om udskiftning af bil – 

med mindre særlige helbredsmæssige forhold gør sig 

gældende. 
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Løbende udgifter og vedligeholdelse: 

Udgifter til f.eks.: 

• Brændstof 

• Forsikring 

• Dæk/olieskift/luftfiltre 

• Reparationer 

...skal du selv afholde som enhver anden bilejer. 

Kommunen betaler eventuelle reparationer på de 

særlige indretninger, du har fået bevilget. 

Parkeringskort: 

Ved henvendelse til Danske Handicapsorganisationers 

Brugerservice, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 

tlf.: 3675 1793 kan du rekvirere ansøgningsskema 

eller hente det direkte på www.handicap.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.handicap.dk/
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