
  

Borger & Arbejdsmarked  
Borgerservice  

  
  

  

Ansøgning om optagelse i Sydtrafiks handicapkørselsordning  

Det er Esbjerg Kommune, som afgør om ansøgeren opfylder kriterierne for optagelse i ordningen. Hvis 
Esbjerg Kommune vurderer at dette er tilfældet, sender vi besked videre til Sydtrafik, som herefter 
optager ansøgeren som medlem af kørselsordningen.  
  

Navn:  Personnummer:  

Adresse:  Telefonnummer:  

  
Beskriv dit handicap:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  Jeg kan på grund af mit handicap ikke anvende almindelige offentlige transportmidler  
   
Forventet varighed:  

  

  Formentlig varigt    Midlertidigt, forventet varighed:  
  
Er gangbesværet og benytter:  
  El-kørestol    Alm. kørestol    2 krykker/krykstokke/stokke  
  1 krykke/krykstok/stok    Gangstativ, rollator el.      
  
Er gangbesværet, men benytter ikke ganghjælpemiddel, angiv årsag:  
  
  
  
  
  
  
  

  
Oplysninger vi skal bruge til indberetning til Sydtrafiks handicapkørsel  

Vogntype – sæt kryds  
  
  Almindelig vogn  
  Liftvogn  
  
Hvis almindelig vogn – sæt kryds  
  Vogn med lav indstigning  
  Vogn med høj indstilling  

 



  Uden betydning om høj eller lav indstigning  
  Skal sidde på forsæde  
  
Hvis medbringe hjælpemidler ved almindelig vogn – sæt kryds  
  Sammenklappelig kørestol  
  Rollator/gangstativ  
  Ilt  
  Stokke/krykker  
  
Hvis medbringe hjælpemidler ved liftvogn – sæt kryds  
  Sammenklappelig kørestol  
  Manuel kørestol  
  Elkørestol –(maks mål 70x140 cm)  
  Elkørestol – ekstra stor  
  3-hjulet (el)køretøj/crosser o.l.  
  
  Gratis ledsager som er selvhjulpen  
  
Hvis behov for chauffør hjælp til – sæt kryds  
  Hjælp til at låse dør/låse dør op  
  Ekstra hjælp til hjælpemiddel mellem gadedør/vogn  
  Ekstra tid til ind- og udstigning  
  Hjælp til at ledsage i etagebeboelse med elevator (ikke kørestol)  
  Andet – angiv:  
  
Anslået tid i alt til chaufførhjælp – skriv antal minutter  
  
Rettigheder efter persondataloven  
Ovennævnte oplysninger bliver benyttet i trafikselskabets edb-system. Du kan ved at henvende dig til trafikselskabet 
få oplyst, hvilke oplysninger trafikselskabet mere præcist har registreret om dig.  
Hvis du opdager, at der er fejl i de oplysninger, trafikselskabet behandler, eller hvis oplysningerne er vildledende, kan 
du gøre opmærksom på det. Trafikselskabet vil så rette oplysningerne  
Hvis du vil klage over trafikselskabets behandling af oplysninger om dig, skal det ske til Datatilsynet, Borgergade 28,  
5., 1300 København K  
  
Skemaet sendes til: Esbjerg kommune, Sygedagpenge, P-Team, Torvegade 74, 6700 
Esbjerg  

  

Jeg giver samtykke til, at Esbjerg kommune, Sygedagpenge efter retssikkerhedslovens § 11a, stk. 1 må 
indhente yderligere oplysninger fra min læge/speciallæge. Hvis jeg bor på en institution, må der 
ligeledes indhentes oplysninger derfra.  
Til brug for behandlingen af ansøgningen, giver jeg endvidere Sygedagpenge samtykke til at se i mine 
andre relevante sociale sager, der er registreret i Borger- og Arbejdsmarked og Sundhed & Omsorg.  Der 
henvises til Persondatalovens § 6, § 7 og § 8.  
  
  
Dato  

  

Ansøgers underskrift  
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Retsikkerhedsloven  

§ 11 a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre 
offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner 
i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og 
private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at 
behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige 
oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. 
Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018, hvis 
oplysningerne ikke videregives.  
   Stk. 2. Myndigheden kan uden samtykke til brug for behandlingen af en enkelt sag eller til brug for generel 
kontrol kræve oplysninger om økonomiske forhold om den, der ansøger om eller får hjælp, og dennes 
ægtefælle eller samlever, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Tilsvarende 
oplysninger kan indhentes om andre husstandsmedlemmer. Oplysninger kan samkøres og sammenstilles med 
data fra myndighedens egne, andre myndigheders og arbejdsløshedskassers it-systemer, når dette er 
nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at yde hjælp er opfyldt, herunder med henblik på 
efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med ydelse af hjælp. Oplysningerne kan 
indhentes, selv om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune, som indhenter 
oplysningerne.  
   Stk. 3. Myndigheden kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger som nævnt i stk.1 og 2 i 
indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. I det omfang oplysningerne som nævnt i stk. 1 eller 2 
findes i indkomstregisteret, skal myndigheden indhente oplysningerne herfra.  
   Stk. 4. Ved klage til det sociale nævn, beskæftigelsesankenævnet eller Ankestyrelsen og ved behandlingen af 
sager i Den Sociale Sikringsstyrelse kan samtykke til at indhente oplysninger efter § 11 a, stk. 1, indhentes 
ved, at borgeren i den skriftlige bekræftelse af, at en klage er modtaget, bliver gjort opmærksom på, hvilke 
typer af oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente, og får en frist til eventuelt at gøre indsigelse imod 
dette.   

§ 11 b. Hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden 
kan indhente oplysninger, jf. § 11 a, stk. 1, skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende 
grundlag, medmindre oplysningerne kan indhentes uden samtykke, jf. § 11 a, stk. 2, og § 11 c.  

  

Persondataloven  
  
§ 6. Behandling af oplysninger må kun finde sted, hvis  
1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil,  
2) behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som den registrerede er part i, eller af hensyn til 

gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en sådan 
aftale,  

3) behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige,  
4) behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser,  
5) behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse, 6) behandlingen er 

nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig  
myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt, 
eller  
7) behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan 
forfølge en berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.  
Stk. 2. En virksomhed må ikke videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed til brug ved 
markedsføring eller anvende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed, medmindre forbrugeren 
har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Et samtykke skal indhentes i overensstemmelse med reglerne i 
markedsføringslovens § 6 a.   
Stk. 3. Videregivelse og anvendelse som nævnt i stk. 2 kan dog ske uden samtykke, hvis der er tale om generelle 
kundeoplysninger, der danner grundlag for inddeling i kundekategorier, og hvis betingelserne i stk. 1, nr. 7, er opfyldt.  
Stk. 4. Der kan efter stk. 3 ikke videregives eller anvendes oplysninger som nævnt i §§ 7 og 8. Justitsministeren kan 
fastsætte yderligere begrænsninger i adgangen til at videregive eller anvende bestemte typer af oplysninger efter stk.  
3.  
  
§ 7. Der må ikke behandles oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk 
overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Stk. 
2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis  
1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til en sådan behandling,  
2) behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden persons vitale interesser i tilfælde, hvor 

den pågældende ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give sit samtykke,  
3) behandlingen vedrører oplysninger, som er blevet offentliggjort af den registrerede, eller 4) behandlingen er 

nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  
Stk. 3. Behandling af oplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold kan endvidere ske, hvis behandlingen er 
nødvendig for overholdelsen af den dataansvarliges arbejdsretlige forpligtelser eller specifikke rettigheder.  
Stk. 4. En stiftelse, en forening eller en anden almennyttig organisation, hvis sigte er af politisk, filosofisk, religiøs eller 
faglig art, kan inden for rammerne af sin virksomhed foretage behandling af de i stk. 1 nævnte oplysninger om 
organisationens medlemmer eller personer, der på grund af organisationens formål er i regelmæssig kontakt med 
denne. Videregivelse af sådanne oplysninger kan dog kun finde sted, hvis den registrerede har meddelt sit 
udtrykkelige samtykke hertil eller behandlingen er omfattet af stk. 2, nr. 2-4, eller stk. 3.  
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http://socialforvaltning.lovportaler.dk/?hashparam=p1018&schultzlink=lov19160090%23p1018
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http://socialforvaltning.lovportaler.dk/?hashparam=p11c&schultzlink=lov19970453%23p11c
http://socialforvaltning.lovportaler.dk/?hashparam=p11c&schultzlink=lov19970453%23p11c


Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis behandlingen af oplysninger er nødvendig med henblik på 
forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling, eller forvaltning af læge- 
og sundhedstjenester, og behandlingen af oplysningerne foretages af en person inden for sundhedssektoren, der efter 
lovgivningen er undergivet tavshedspligt.  
Stk. 6. Behandling af de i stk. 1 anførte oplysninger kan ske, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til en offentlig 
myndigheds varetagelse af sine opgaver på det strafferetlige område.  

 Stk. 7. Undtagelse fra bestemmelsen i stk. 1 kan endvidere gøres, hvis behandlingen af oplysninger sker af grunde, 
der vedrører hensynet til vigtige samfundsmæssige interesser. Tilsynsmyndigheden giver tilladelse hertil. Der kan 
fastsættes nærmere vilkår for behandlingen. Hvor tilladelse meddeles, giver tilsynsmyndigheden underretning herom 
til Europa-Kommissionen.  

Stk. 8. For den offentlige forvaltning må der ikke føres edb-registre med oplysninger om politiske forhold, som ikke er 
offentligt tilgængelige.  
  
§ 8. For den offentlige forvaltning må der ikke behandles oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale 
problemer og andre rent private forhold end de i § 7, stk. 1, nævnte, medmindre det er nødvendigt for varetagelsen af 
myndighedens opgaver.  
 Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger må ikke videregives. Videregivelse kan dog ske, hvis  
1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til videregivelsen,  
2) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de 

interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår,  
3) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som 

myndigheden skal træffe, eller  
4) videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en persons eller virksomheds opgaver for det offentlige. Stk. 3. 

Forvaltningsmyndigheder, der udfører opgaver inden for det sociale område, må kun videregive de i stk. 1 nævnte 
oplysninger og de oplysninger, der er nævnt i § 7, stk. 1, hvis betingelserne i stk. 2, nr. 1 eller 2, er opfyldt, eller 
hvis videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre 
tilsyns- eller kontrolopgaver.  

 Stk. 4. Private må behandle oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private 
forhold end de i § 7, stk. 1, nævnte, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Herudover kan 
behandling ske, hvis det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse og denne interesse klart overstiger 
hensynet til den registrerede.  
Stk. 5. De i stk. 4 nævnte oplysninger må ikke videregives uden den registreredes udtrykkelige samtykke.  
Videregivelse kan dog ske uden samtykke, når det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, herunder 
hensynet til den pågældende selv, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse. 
Stk. 6. Behandling af oplysninger i de tilfælde, der er reguleret i stk. 1, 2, 4 og 5, kan i øvrigt finde sted, hvis 
betingelserne i § 7 er opfyldt.  
Stk. 7. Et fuldstændigt register over straffedomme må kun føres for en offentlig myndighed.  
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