Støtte til køb af handicapbil

Hvad er lovgrundlaget?
Servicelovens § 114 der omhandler støtte til køb af bil og tilskud til kørekort,
afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning.

Hvem kan modtage støtte til køb af bil?
Børn (fra ca. 3 år og opefter) og voksne med varig fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse, og i øvrigt opfylder betingelserne for bevilling.
Støtte bevilliges ud fra en samlet vurdering af:
» Helbredsforhold, der vanskeliggør dine muligheder for at færdes uden
brug af bil
» Gangfunktion
» Selvhjulpenhed
» Arbejds-, uddannelses- og trivselsmæssige forhold
» Familieforhold
» Boligforhold
» Kørselsbehov (af stort omfang)
» Øvrige forhold
» Funktionsnedsættelsen skal som udgangspunkt have stået på i mindst
1 år forinden, der søges om støtte til køb af bil

Hvad er formålet med støtten?
At kompensere for en varig funktionsnedsættelse og gøre dig mere selvhjulpen i forhold til dine evner til at færdes, og dermed muligheden for at fastholde et arbejde eller varetage en uddannelse, hvis dine evner til at færdes
ikke kan løses ved hjælp af andre midler som eksempelvis offentlig transport,
elkøretøj/scooter, rollator m.v.

Hvad tilbyder Hjørring Kommune på bilområdet?
» Vejledning og rådgivning (inden en eventuel bevilling)
» Bevilling eller afslag af støtte til køb af bil
» Bevilling af særlig indretning eventuelt på baggrund af påtegning i
kørekort
» Afprøvning af bil
» Fritagelse for afgifter
» Køreprøve/kørekort, hvis du er berettiget til bilstøtte

Hjørring Kommune yder ikke støtte til følgende
» Biler brugt direkte i dit erhverv henvises til beskæftigelseslovgivningen
» Biler som er mere end 1 år gamle gives der ikke støtte til, med mindre
det er en tidligere bevilget handicapbil, som er under 2 år
» Ret henvendelse til kommunen før køb
» Der gives ikke støtte til driftsudgifter (herunder kasko- og ansvarsforsikring, benzin/diesel, reparationer m.v.)

Hvad er støttens omfang?
» Der ydes støtte til køb af den billigste egnede bil
» Den almindelige låneramme til støtte til køb af handicapbil udgør max.
kr. 195.000 (2020-pris), hvoraf du som udgangspunkt selv tilbagebetaler
50 % over 6 år
» I helt særlige tilfælde kan der ydes supplerende støtte udover den
almindelige låneramme, hvis behovet for handicapbil ikke løses inden
for denne
» Støtte til automatgear udgør den faktuelle pris eller differencen på bilen
med og uden automatgear, dog maks 26.952 kr. (2020-pris)
» Der ydes støtte til særlig indretning, når det fremgår af kørekortet. Denne
støtte er ikke afhængig af, om der er bevilget støtte til køb af bil
» Særlig indretning vurderet i forhold til helbred
» Der ydes støtte til reparation af særlig indretning, når denne er bevilget
af kommunen, og garantien ikke dækker

Omkostninger for dig
Du skal som udgangspunkt selv tilbagebetale 50 % af den bevilligede støtte over
6 år. Den anden halvdel afskrives over 6 år.
Hvis indkomstgrundlaget er på mere end
kr. 231.000 (2020-pris), skal du selv tilbagebetale mere end 50 % af den bevilligede
støtte.
Kommunens krav sikres ved udstedelse af
gældsbrev. Der er fastsat bestemte vilkår
for tilbagebetaling af den bevilligede
støtte. Overholdes disse vilkår ikke, kan
bevillingen falde bort, og restbeløbet skal
indfries.

Er der valgmulighed med hensyn til leverandør?
Du har frit valg i forhold til selv at vælge leverandør. Hjørring Kommune
anvender forskellige leverandører som rådgivning til at finde frem til den
billigste egnede bil m.v.

Genbevilling af støtte til køb af ny bil
Der kan søges om genbevilling af støtte til køb af ny bil efter 6 år. En ny
bevilling er bl.a. afhængig af dit funktionsniveau og kørselsbehov. Ved
genbevillinger har Hjørring Kommune besluttet at bruge tro- og loveerklæringer, såfremt der ikke er sket væsentlige ændringer siden sidste
bevilling.

Sagsbehandlingstid
Der er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ca. 1 år.

Kontaktinformation
72 33 50 52 / 72 33 50 23 fra kl. 9.00 -10.00
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