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Information ved ansøgning om køretøjer 
Når du ansøger om elkøretøj, trehjulet benzindrevet knallert eller trehjulet køretøj med kabine, er der 

nogle ting, du skal være opmærksom på. 

I serviceloven er disse typer køretøjer at betragte som et forbrugsgode og ikke som et hjælpemiddel. 

Du kan købe køretøjerne i almindelig handel, dvs. i butikker i alle større byer. Det fremstilles og 
forhandles bredt i almindelig handel med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen. 

Hvis du bliver bevilget elkøretøj, trehjulet benzindrevet knallert eller trehjulet køretøj med kabine, er det 
et økonomisk tilskud, du får til købet. 

Tilskud og egenbetaling til køretøjer 
Når du søger om tilskud til forbrugsgoder, skal du være opmærksom på, at der er egenbetaling knyttet 
til købet. Du får 50% i tilskud af et standardprodukt, og det maksimale tilskud afhænger af hvilken type 
køretøj, du findes berettiget til. 

Du skal selv sørge for at købe den type køretøj, du har fået bevilget. Din andel af udgiften skal du selv 
betale direkte til forhandleren. Kommunens andel skal forhandleren fakturere til Næstved Kommune. 
Vejledningen til dette står i bevillingen. 

Du må ikke købe køretøjet, før du har en skriftlig bevilling fra Næstved Kommune 
Du skal desuden være opmærksom på, at: 

• hvis du får bevilget et køretøj, er det en engangsydelse – det vil sige, at når køretøjet er slidt op 
eller gået i stykker, kan du ikke få bevilget et nyt tilskud til lignende køretøj 

• køretøjet er din ejendom 
• du skal selv afholde alle udgifter til reparation, drift og vedligeholdelse 
• køretøjet skal købes hos en forhandler, som er momsregistreret 
• du bestemmer selv, om du vil købe et nyt eller brugt køretøj 

Sagsbehandlingens forløb 
Det møde, du har booket i forbindelse med din ansøgning, vil foregå på hjælpemiddeldepotet i 
Næstved. Her vil vi sammen uddybe din ansøgning, afklare dit funktionsniveau, kørselsbehov med 

videre. 

• I nogle tilfælde kan din visitator få brug for at indhente nødvendige oplysninger fra fx læge, 
fysioterapeut eller fra andre afdelinger i Næstved Kommune. 

• Din ansøgning bliver afgjort på et visitationsmøde i Center for Sundhed og Ældre. 
• Du modtager herefter en skriftlig afgørelse fra Næstved Kommune. 
• Hvis du opfylder betingelserne til at få støtte til et køretøj, skal du kunne færdes forsvarligt i 

trafikken. Visitator afgør, om der skal en praktisk afprøvning til inden endelig afgørelse. 

• Hvis du får bevilget trehjulet køretøj med kabine eller trehjulet benzindrevet knallert skal du selv 
sørge for den lovpligtige ansvarsforsikring. 

 

 

 
 


