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Generelle oplysninger. 

Du har i forbindelse med bevilling af støtte til boligindretning, mulighed for at benytte dig af 

Frit valg i forhold til valg af håndværker og materialer. 

Hvis du benytter dig af muligheden for Frit valg i forbindelse med bevilling af boligindretning, 

vil du få støtte til boligindretningen med et beløb svarende til, hvad Næstved Kommune kunne 

have udført boligindretningen for. 

Boligindretninger er mur & nagelfaste og er din ejendom; hvorfor der ikke ydes hjælp til drift, 

vedligehold og reparation af boligindretningen. 

Krav til håndværker. 

Hvis du vælger en anden håndværker end Næstved Kommunes håndværker, er det en 

betingelse at håndværkeren er faglært og momsregistreret. 

Det er dit ansvar at sikre dette, ved skriftlig dokumentation til kommunen. 

Krav til materialer. 

Hvis du vælger andre materialer, end de materialer Næstved Kommune har valgt, er det en 

betingelse at de materialer du vælger, kan leve op til de krav, Næstved Kommune har stillet i 

forbindelse med bevillingen, og som Næstved Kommune ville vælge. 

Det er dit ansvar at sikre dette, ved skriftlig dokumentation til kommunen. 

Kommunens valg af håndværker og materialer vil fremgå af bevillingen. 

Betaling i forbindelse med Frit valg i fht boligindretning – anden håndværker. 

Ved betaling for boligindretning, hvor du har benyttet dig af Frit valg i fht håndværker, skal 

fakturaen fra den håndværker som du vælger, tilsendes og afregnes direkte med Næstved 

Kommune. 

Du hæfter selv for eventuel egenandel, som du betaler direkte til håndværkeren. 



Det skal fremgå af fakturaen, om din eventuelle egen andel er fratrukket. 

 

 

Betaling i forbindelse med Frit valg i fht boligindretning - andre materialer. 

Ved betaling for boligindretning, hvor du har benyttet dig af Frit valg i fht materialer, skal 

fakturaen for køb af materialer, tilsendes og afregnes direkte med Næstved Kommune. 

Du hæfter selv for eventuel egenandel, som du betaler direkte til leverandøren af materialer. 

Det skal fremgå af fakturaen, om din eventuelle egen andel er fratrukket. 

Yderligere vejledning. 

Hvis du ønsker yderligere vejledning omkring Frit valg, kan du kontakte Næstved Kommune, 

Center for Sundhed, Team Hjælpemidler; dagligt mellem kl. 8-15 på 5588 1000, hvor du vil 

blive stillet videre til relevant medarbejder 


