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I forbindelse med at du har fået bevilget et 

benzindrevet køretøj, gøres du opmærksom på, 

at du ifølge Servicelovens §112 er forpligtet til 

selv at betale drifts og vedligeholdelsesudgifter.  

Det er vigtigt, at du vedligeholder det 

benzindrevne køretøj på følgende måde: 

Dagligt: 

 Kontrol af luft i alle hjul. Det er vigtigt, at 

lufttrykket er ens i alle hjul.  

 Check om benzintanken er fyldt. 

 Kontrol af diverse lys og lygter. 

Ugentligt: 

 Kontrol af væskestand i batteri. Nogle batterier 

er vedligeholdelses frie og har en holdbarhed 

på ca. 2 år. 

Jævnligt - ca. hver 3. måned: 

 Kontrol af slør i hjulene. Hvis hjulet kan 

bevæges sideværts, er der slør. 

 Kontrol af om hjulene løber let, jævnt og uden 

mislyde. 

 Kontrol for skader og brud. 

 Efterspænding af eventuelle løse dele. 

 Grundig rengøring. Brug autosæbe med voks 

til rengøring af stellet, hvorefter det aftørres 

med en tør klud. 

Årligt: 

 Kæde skal renses og smøres. 

 Evt. udskiftning af batteri, sikring, tændrør, 

bremser og gaskabler. 

 Evt. udskiftning af dæk og slanger, hvilket er 

en egenudgift. Er det nødvendigt med mere 

end én årlig udskiftning, ydes der bistand fra 
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kommunen til betalingen af denne ekstra 

driftsudgift mod forevisning af kvittering på 

tidligere udskiftning. 

 Gennemgående eftersyn ved den lokale 

cykelhandler eller et andet lokalt værksted. 

Dette er en egenudgift. 

Hvis enten batteri, sikring, tændrør, bremse, 

gaskabler, dæk eller slanger, skal udskiftes på det 

benzindrevne køretøj, kan du få det udført hos den 

lokale cykelhandler eller et andet lokalt værksted. 

Dette er en egenudgift. 

Hvis ikke du eller dine pårørende har mulighed for at 

sørge for vedligeholdelsen, kan du rette henvendelse 

til den kommunale hjemmepleje. 

Ved direkte skader eller gentagne problemer, 

kontaktes ergoterapeuten, som omkostningsfrit sørger 

for indsendelse af det benzindrevne køretøj til 

reparation på Hjælpemiddeldepotet i Ikast-Brande 

Kommune. 

I tilfælde af et pludseligt opstået problem under 

kørsel, er det dit eget ansvar at få fragtet køretøjet 

hjem. Der anbefales derfor, at du tegner abonnement 

med Falck eller en anden instans, der kan yde akut 

hjælp. 

Skulle der opstå det, at du ikke længere kan færdes 

sikkert i trafikken, både i forhold til dig selv og andre, 

kan bevillingen af det benzindrevne køretøj trækkes 

tilbage. 

Der kan evt. søges om tilskud til almindelig 

vedligeholdelse og driftsudgifter efter reglerne i 

Servicelovens §41 eller §100, eller som et personligt 

tillæg efter Pensionslovens §14 eller §17 stk. 2, i lov 

om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 

almindelig pension førtidspension m.v. 
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Henvendelse skal ske til sagsbehandlere i kommunens 

socialforvaltning. 

I tilfælde af tvivlspørgsmål må du kontakte 

terapeuterne på tlf.: 9960 3120 i telefontiden mellem 

kl. 8.30 - 10.00. 
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