Værd at vide, når du søger
om støtte til køb af bil

I denne folder kan du finde information om, hvordan du kan søge om støtte til køb af bil samt
særlig indretning af bil i Næstved Kommune.
Støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil
bevilliges efter lov om social service §114.

Hvem kan søge?
Det er en betingelse for at få bevilliget støtte til bil, at dit
kørselsbehov ikke kan dækkes på anden vis med f.eks. offentlig transport, Flex-handicap, Flextur, elkøretøj eller kabinescooter.
Du kan ansøge om støtte til køb af bil, hvis du har en varig
nedsat psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, som i væsentlig grad:
• gør det vanskeligt at fastholde et arbejde uden brug af
bil for at komme til og fra arbejdspladsen
(Erhvervsmæssigt grundlag)
• gør det vanskeligt at gennemføre en uddannelse uden
brug af bil – uddannelsen skal sigte mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder (uddannelsesmæssigt
grundlag)
• forringer din evne til at færdes til aktiviteter uden for
hjemmet, hvor der er et betydeligt behov for bil
(trivselsmæssigt grundlag)

Sagsbehandlingstid
Der kan gå noget tid fra din ansøgning er modtaget til sagsbehandlingen startes. Dette oplyses i det kvitteringsbrev du
modtager, når du har sendt din ansøgning. Når sagsbehandlingen starter, går der typisk to-tre måneder før din sag er
afgjort.

Samtykke
Når du ansøger om støtte til køb af bil har du mulighed for
at give samtykke til, at visitator kan indhente relevante oplysninger om f.eks. funktionsniveau, sygdom og daglig brug
af hjælpemidler. Ofte vil visitator indhente en udtalelse fra
din læge eller en speciallæge.

Hvordan foregår ansøgningsproceduren?
• Du udfylder en ansøgning om støtte til køb af bil. Ansøgningen finder du på Næstved Kommunes hjemmeside eller
www.borger.dk eller du kan finde ansøgningsskemaet på
Næstved Kommunes hjemmeside Ansøgning om støtte til
bil.
• Når du har sendt ansøgningen, får du en kvittering samt et
kørselsskema som du skal udfylde med kørselsbehov over
6 uger. Du kan/skal desuden sende helbredsoplysninger,
som du kan finde på www.sundhed.dk, kopi af kørekort,
spørgeskema (om hvad?) m.m.
• Visitator indhenter lægelige oplysninger
• Visitator har en samtale med dig, for yderligere belysning
af sagen samt vejledning og rådgivning.
• Når alle sagsakter foreligger i sagen, vil du få dem i partshøring, hvor du har mulighed for at kommentere og bidrage med flere eller nye oplysninger.
• Efter partshøringen kommer din ansøgning på et bilnævnsmøde i kommunen, hvor der træffes afgørelse om din ansøgning.
• Hvis du er berettiget til støtte til køb af bil eller særlig indretning udarbejder visitator en bevilling på den billigst egnede bil eller indretning, og du modtager herefter en skriftlig afgørelse.
• Hvis du ikke får en bevilling
• Hvis du ikke får en bevilling, vil du få en skriftlig afgørelse
med begrundelse og klagevejledning

Hvis du får en bevilling
Hvis du får bevilling til støtte af køb af bil, kan du få støtte til
køb af den billigst egnede bil. Du kan vælge en anden bil end
den bil kommunen anbefaler, men kommunen skal godkende
den. Hvis du vælger en anden bil som er dyrere end den bil
kommunen har anbefalet, eller tilkøber mere udstyr skal du
selv betale differencen.
Det praktiske omkring bestilling og levering aftaler du selv
med leverandøren.

Særligt om biler til børn
Når et barn får bevilliget støtte til køb af bil, skal lånet godkendes af Familieretshuset fordi den eller de personer der
har forældremyndigheden, optager lånet på vegne af barnet.

Hvis der sker ændringer i dit liv
Du har pligt til at informere kommunen, hvis der er forhold i din dagligdag, fx omkring arbejde eller uddannelse, som ændrer sig. Det kan have betydning for den
afgørelse, som kommunen har truffet. Kommunen har pligt til at revurdere din
sag, når der sker en ændring.
Du skriver under på den samlede gæld, og sker der ændringer, der gør, at du ikke
længere opfylder betingelserne, skal den samlede restgæld indfries, fx hvis du går
på pension og ikke er berettiget på trivselsmæssigt grundlag.

Særlig indretning af bil
Hvis du har krav i dit kørekort om særlig indretning, yder kommunen tilskud til
den særlige indretning. Kommunen kan også yde tilskud til særlig indretning som
er nødvendig på grund af dine helbredsforhold eller for at lette din placering i bilen.

Fritagelse for afgift efter brændstofforbrug
For at være berettiget til fritagelse for afgift efter brændstofforbrug er det et krav,
at du skal opfylde betingelserne for støtte til køb af bil, men det er ikke et krav, at
kommunen har ydet lån til bilen.

Kørekort
Hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, kan du ansøge om tilskud til
kørekort. Du må først begynde teori- og køreundervisning når du har fået bevilliget tilskuddet.

Tilbagebetaling af lånet
Kommunen yder støtten til køb af bil som et rentefrit lån på op til 201.000 kr
(2022-sats) inklusiv moms – dog højest det bevilligede beløb. Lånet bliver afviklet
over 8 år, og du skal betale afdrag på en del af lånet, mens resten er afdragsfrit.
Din afdragspligtige andel af lånet afhænger af din indkomst.
Hvis din indtægt er 239.000 kr. eller herunder (2022-sats), skal halvdelen af lånet
tilbagebetales med 1/96 af beløbet i månedligt afdrag. Den anden halvdel af lånet
nedskrives med 1/96 månedligt.
Regneeksempel
Indkomst på 239.000 kr. eller derunder

Du tjener 180.000 kr og får et billån på 160.000 kr. Du skal afdrage på halvdelen
af billånet = 160.000 kr./2 = 80.000 kr. Dit månedlige afdrag bliver derfor =
80.000 kr/96 = 833,33 kr.
Indkomst over 231.000 kr.
Du tjener 340.000 kr og får et billån på 160.000 kr. Du skal afdrage halvdelen af
billånet = 160.000 kr./2 = 80.000 kr plus (20% af 340.000-231.000 kr) 21800
kr. I alt skal du afdrage 101.800 kr., og dit månedlige afdrag bliver derfor =
101.800 kr/96 = 1060,42 kr. Den del af lånet der nedskrives, nedsættes tilsvarende.

Hvis din indtægt er højere end 231.000 kr. (2020-sats), skal du betale halvdelen

Fritagelse for bilafdrag
Man kan få bevilget afdragsfrihed, hvis man er under uddannelse. Afdragsfrihed
under uddannelse gives kun til personer, hvis årlige indtægt i form af erhvervsindtægt eller anden ydelse, der træder i stedet for erhvervsindtægt, ikke overstiger et beløb svarende til 64/96 af lånet. Eks.: Ved et lån på 179.000 kr., svarer det til en indtægt på 119.333 kr. om året. (179.000 kr. x 64/96).

Hvis du ikke betaler dit afdrag
Hvis du ikke betaler det fastsatte afdrag, skal den samlede restgæld forfalde til
øjeblikkelig betaling og afgiftsfritagelsen på bilen vil bortfalde.
Den samlede restgæld = den afdragsfrie + den afdragspligtige del af lånet

Forsikring
Du skal selv sørge for at bilen er kaskoforsikret for bilens fulde værdi, hvilket vil
sige bilens fulde pris inklusiv eventuel særlig indretning. Du skal selv betale forsikringen.

Reparation
Hvis der opstår behov for reparation af den bevilligede særlige indretning, yder
kommunen støtte til dette, ligesom reparation af automatgear og elektronisk gear
også er støtteberettiget, hvis der er bevilget tilskud til dette i bilbevillingen. Før du
får udført reparationen, skal du indhente tilbud på reparation og få denne godkendt hos kommunen. Der ydes ikke støtte til udgifter der skyldes almindeligt
brug af særlig indretning, som fx rengøring, vedligeholdelse og service.

Udskiftning af bil
Det er en forudsætning for støtte til udskiftning af bil, at betingelserne for støtte til
køb af bil er opfyldt og at gælden fra tidligere bevilliget bil er afviklet.
Som udgangspunkt kan genbevilling af bil tidligst ske 8 år efter registrering af tidligere bil som kommunen har ydet støtte til. Det er en forudsætning for genbevilling, at betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt.
Du kan ansøge om udskiftning af handicapbil og særlig indretning tidligst efter 7
år. Ansøgningen udfyldes og sendes elektronisk på kommunens hjemmeside.

Hvilke månedlige udgifter har man vedr. bil?
• Afdrag på lån
• Kaskoforsikring
• Vedligeholdelse og service
• Benzin/diesel

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:
Center for Sundhed og Ældre
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Tlf: 5588 1200
Email: csa@naestved.dk

