Handicap- og Ældrerådgivningen

Støtte til bil

Ansøgning om støtte til køb af bil
samt særlig indretning
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I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om
støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil efter lov om
social service §114.

Hvem kan ansøge?
Du kan ansøge om støtte til bil hvis du har en varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne der i væsentlig grad:
• Vanskeliggør dine muligheder for at fastholde et arbejde uden
brug af bil (kørsel til og fra arbejde)
• Vanskeliggør din mulighed for at gennemføre en uddannelse
uden brug af bil. Uddannelsen skal sigte mod fremtidige
arbejds- og indtægtsmuligheder
• Forringer din evne til at fædres i tilfælde hvor du har
aktiviteter udenfor hjemmet som medfører et betydeligt
behov for kørsel med bil
Det er en betingelse, at dit kørselsbehov ikke kan
løses ved andre ordninger f.eks. Flextrafik, Midttrafik,
Sygesikringskørsel mv.
Du kan som udgangspunkt ikke modtage støtte til køb af bil hvis
du har ophold i et botilbud efter serviceloven.
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Særlig indretning
Kommunen yder tilskud, hvis du har krav om særlig
indretning i dit kørekort. Kommunen kan vurdere,
at du har behov for en vejledende køreprøve hos
bilinspektøren i forhold til eventuelle krav i kørekortet. Kommunen kan også yde tilskud til særlig
indretning, som er nødvendig og rimelig, på grund
af dine helbredsforhold eller for at lette din placering i bilen.

Afgifter
Du kan ansøge om fritagelse for disse afgifter, samtidig med at du ansøger om bilen:
• Vægtafgift
• Brændstofforbrugsafgift/grøn ejerafgift
• Registreringsafgift (kassebil)
For at være berettiget til afgiftsfritagelse er det ikke
et krav at kommunen har ydet lån til bilen, men du
skal opfylde betingelserne for støtte til køb af bil.

Kørekort
Du kan ansøge om tilskud til kørekort, hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil. Du må
først begynde teori- eller køreundervisningen, når
du har fået bevilget tilskuddet.

Ansøgning
Du kan finde et elektronisk ansøgningsskema på
Horsens kommunes hjemmeside. Det anbefales at
du forinden fremsendelse af ansøgning kontakter
sagsbehandlere med henblik på afklarende råd og
vejledning.

Samtykke
På ansøgningen om støtte til køb af bil giver du
samtykke til at sagsbehandleren kan indhente
relevante oplysninger om f.eks. din sygehistorie, dit
funktionsniveau og hvilke hjælpemidler du dagligt
skal medbringe. I de fleste tilfælde vil sagsbehandleren indhente en udtalelse fra din læge eller
en speciallæge. Når alle akter i sagen foreligger,
vil du skriftligt blive gjort bekendt med dem og få
mulighed for at kommentere og bidrage med flere
eller nye oplysninger (partshøring).
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Sagsbehandling
Sagsbehandlingstiden kan vare op til 12 måneder, men hvis vi
skal vente på attester efter f.eks. lægeundersøgelser, kan den
vare længere.

Afgørelse
Når vi har fået alle relevante sagsakter, træffer vi afgørelsen på et bilsagsmøde i kommunen. Du modtager en skriftlig
afgørelse.

Når du har fået bevillingen
Er du berettiget til støtte til køb af bil eller særlig indretning
yder kommunen støtte til køb af billigst egnede bil. Du kan
vælge en anden bil, end den kommunen anbefaler men den
skal godkendes af kommunen. Hvis bilen, du selv vælger, er
dyrere end bilen, kommunen peger på, skal du selv betale
forskellen (merkøb).
Du aftaler det praktiske omkring bestilling og levering med
leverandøren efter aftale med kommunen. Når bilen bliver
leveret, skal du køre en tur og få instruktion om funktionerne.
Bilopbyggeren skal samtidig instruere dig i bilens særlige
indretning.
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Lånet
Kommunen yder støtten som et rentefrit lån, der bliver
afviklet over 8 år. En del af lånet skal du betale afdrag
på, resten er afdragsfrit, og din afdragsforpligtige andel
afhænger af din indkomst.
Støtten ydes som et rentefrit lån på op til 187.000 kr.
(2018) inklusiv moms, dog højest bilens købesum.
Halvdelen af lånet skal tilbagebetales med 1/96 af
beløbet i månedlige afdrag. Den anden halvdel af lånet
nedskrives med 1/96 månedligt fra tidspunktet af
bilens registrering. For personer, hvis indkomstgrundlag
overstiger 222.000 kr. bliver den del af lånet, der skal
tilbagebetales, forhøjet med 20% af den del af indkomstgrundlaget, der overstiger 222.000 kr. Den del af
lånet, der skal nedskrives, nedsættes tilsvarende.

Forsikring
Du skal sørge for og betale for at bilen er kaskoforsikret for bilens fulde værdi. Dette omfatter bilens
fulde pris inklusiv eventuel særlig indretning.

Reparation
Kommunen yder hjælp til reparation af nødvendig
særlig indretning. Desuden giver kommunen tilskud til
reparation af automatgear og elektronisk gear, der er
bevilget med tilskud. Du skal indhente pristilbud på,
hvad reparationen vil koste, og du skal have en godkendelse fra kommunen, før reparationen kan udføres.
Kommunen yder ikke hjælp til udgifter, som følger af
brug af den særlige indretning, f.eks. rengøring, vedligeholdelse eller service.

Udskiftning af bilen
Støtte til genbevilling af bil kan som udgangspunkt
tidligst ske 8 år efter registreringen af en bil hvortil der
er ydet støtte. Det er en forudsætning at betingelserne
for støtte til køb af bil er opfyldt.
Du kan ansøge om udskiftning af handicapbil og særlig
indretning tidligst efter 7 år. Du skal indgive ansøgningen via elektronisk ansøgningsskema på kommunens
hjemmeside.
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Hvis du ikke betaler
Hvis du ikke betaler de fastsatte afdrag, skal restgælden
herunder en eventuel ikke nedskrevet andel af den
afdragsfrie lånedel, forfalde til øjeblikkelig betaling og
afgiftsfritagelsen på bilen vil bortfalde.

Økonomien ved køb af bil
Du skal som udgangspunkt regne med en månedlig udgift
på ca. 3.000 kr. Dette beløb er skønsmæssigt og er inklusiv lån, kaskoforsikring, almindelig vedligeholdelse samt
udgifter til benzin.

Ændringer i din hverdag
Du har pligt til at informere kommunen, hvis der er forhold
i din dagligdag, som ændrer sig betydeligt, særligt omkring
arbejde eller uddannelse. Det har stor betydning for den
afgørelse, som kommunen har truffet.
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Øvrige oplysninger
Biler til børn
Praksis for tilkendelse af støtte til biler til børn ligger som udgangspunkt omkring
3års alderen. Når barnet får bevilget støtte til køb af bil, skal lånet godkendes
af Statsforvaltningen, fordi den eller de personer der har forældremyndigheden,
optager gælden i barnets navn.

Parkeringskort/handicapskilt
Du kan søge om parkeringskort/handicapskilt hos:
Danske Handicaporganisationer
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Se mere på www.handicap.dk/brugerservice/parkeringskort

Reglerne
Du kan søge på Socialministeriets hjemmeside, sm.dk. eller på
retsinformation.dk, hvor du kan finde reglerne om støtte til køb af bil

Spørgsmål
Har du spørgsmål kan du kontakte Handicap- og Ældrerådgivningen.
Spørgsmål til din restgæld skal rettes til Opkrævningen/Økonomi
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Kontakt
Handicap- og Ældrerådgivningen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Rådgivningsteamet: telefon 76 29 45 00
Økonomi/Opkrævningen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 20 82

