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Kørselsordninger til personer over 18 år der administreres af Esbjerg Kommune   
   

  
Kørselsordninger   

  
Kørselsformål   

  
Personkreds   

  
Hvad kan ydes   

Hvor behandles 
ansøgningen  

Befordring med 
individuelle 
transportmidler   
(SEL § 117)   
   

Kørsel til 
vederlagsfri 
fysioterapi eller 
lægeordineret ride 
fysioterapi   
Gælder ikke kørsel 
til læge.   
   
   

Alle over 18 år.   
   
Der skal i almindelighed være tale 
om et varigt handicap som gør at 
offentlig transport ikke kan 
benyttes.   
   
   
   
   
   

Til vederlagsfri fysioterapi 
eller lægeordineret ride  

 fysioterapi kan der max. 
ydes hjælp til 2 gange i 
ugen.   
   
Der fastsættes en 
egenbetaling svarende til  
1/3 af det bevilgede beløb.   
   
Hvis bevilget til andet 
kørsel i forbindelse med 
afslag på bilstøtte kan det 
bevilgede beløb som 
hovedregel max. udgøre 
400 kr. pr. måned.   

Sygedagpenge,    
Sociale Ydelser   
Grønvangsvej   
9A,    
6700 Esbjerg   
   

Handicapkørsel (Lov 
om trafikselskaber §  
11)  

Kørsel indkøb, 
fritidsaktiviteter, 
familiebesøg og 
lignende.   
   
Normalt max. 104 
ture pr. år.  

Ordningen er for 
bevægelseshæmmede,  der 
har bevilget 
ganghjælpemidler jf.  lov 
om social service § 112.    
   
Gælder også for 
blinde/svagtseende, hvor synet 
er nedsat til 6/60 eller derunder.  
Medlemskab af Dansk  
Blindesamfund bekræfter dette.   
   
Ordningen gælder ikke psykisk 
handicappede.   

Der er en mindste pris på 
40,00 kr. for en tur. Rejser 
over 11 km koster 3,50 kr.  
pr. efterfølgende km.   
   
Mellem kl. 00.00 og kl.   
6.00 koster det dobbelt 
takst.   
Dog samme 
minimumsbetaling.  

Bevilling:   
Sygedagpenge,   
Sociale Ydelser   
Grønvangsvej   
9A,    
6700 Esbjerg   
   
   
Administreres af:    
Sydtrafik – tlf.   
76608608   
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Kørselsordninger   

  
Kørselsformål   

  
Personkreds   

  
Hvad kan ydes   

Hvor behandles 
ansøgningen  

  
Kørselsordninger   

  
Kørselsformål   

  
Personkreds   

  
Hvad kan ydes   

Hvor behandles 
ansøgningen  

Kørsel til og fra læge 
(Sundhedslovens §  
170)  

 Transport til og fra 
egen læge, nærmeste 
speciallæge og 
vagtlæge.   
  

Gruppe 1 sikrede i sygesikringen.  Befordring skal ske med 
det billigste forsvarlige 
befordringsmiddel og ydes 
kun, når udgiften til 
behandlingsstedet 
overstiger 43 kr. i alt  
(2021) for en pensionist.   
   
For ikke pensionister skal 
afstanden være over 50 km 
hver vej og overstige 103 
kr. sammenlagt (2021)   
  
Hvis offentlig transport ikke 
kan bruges (herunder også 
flextur), kan bevilges kørsel 
i egen bil eller med HBCare. 
Kørsel i egen bil dækkes 
med statens takst.  
1,90 kr. pr. km. (2021)   
  

Sygedagpenge,   
Sociale Ydelser   
Grønvangsvej   
9A,    
6700 Esbjerg  
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Kørselsordninger   

  
Kørselsformål   

  
Personkreds   

  
Hvad kan ydes   

Hvor behandles 
ansøgningen  

Kørsel til personer 
med nedsat 
funktionsevne   
(SEL § 100)   
  

Befordring til og fra 
uddannelse, arbejde, 
behandling og fritid.   

Personer mellem 18 og 65 år med 
nedsat psykisk og fysisk 
funktionsevne, når merudgiften er 
en følgeudgift af den nedsatte 
funktionsevne og ikke kan 
dækkes af anden lovgivning.   
  

Tilskuddet ydes som et 
løbende skattefrit beløb pr.  

 måned. Det kræver, at  
man som følge af den 
nedsatte funktionsevne har 
samlet sandsynliggjorte 
merudgifter som følge af 
handicappet på mere end 
6.804 kr. på årsbasis 
(2021).  

Sygedagpenge& Sociale Ydelser  
Grønvangsvej   
9A,    
6700 Esbjerg   

  
Kørselsordninger   

  
Kørselsformål   

  
Personkreds   

  
Hvad kan ydes   

Hvor behandles 
ansøgningen  

Kørsel i forbindelse 
med afprøvning af 
hjælpemidler (SEL §  
112)   
(ikke kørsel til  
høreklinik)   
   

Afprøvning af 
kropsbårne  
hjælpemidler   
   

Alle, som har en varig 
funktionsnedsættelse.   
   

Befordring sker med det 
billigste, forsvarlige 
transportmiddel der 
overstiger 60 kr., dog 25 
kr. for personer, der 
modtager social pension.   
   

Kommunikation &  
Hjælpemidler, Høgevej 11,   
6705 Esbjerg Ø   
   

Kørsel til visiteret  
dagtilbud   
(SEL § 79)   
  

Kørsel til visiteret 
dagtilbud.   
  

Personer der visiteres til 
dagtilbud.  

Taxaudgift kan bevilges.  
Egenbetaling er 44 kr. 
tur/retur (2021).  

Sundhed &   
Omsorg   
Personalet i visiteret dagtilbud   
  



   4   

  
Kørselsordninger   

  
Kørselsformål   

  
Personkreds   

  
Hvad kan ydes   

Hvor behandles 
ansøgningen  

Kørsel til 
genoptræning   
(Sundhedslovens §  
140)   
  

Kørsel til 
genoptræning.   
  

Borgere der efter udskrivelse fra  
sygehus har behov for 
genoptræning.   
   
Borgerens tilstand/bopæl 
udelukker transport med 
offentlige transportmidler.   
  

Der kan ansøges om kørsel.  
Der er ingen egenbetaling.   
   
Dækning af  
transportudgifter kan ikke 
overstige de faktiske 
transportudgifter  

Sundhed &   
Omsorg Terapeuten der 
varetager genoptræningen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Kørselsordninger   

  
Kørselsformål   

  
Personkreds   

  
Hvad kan ydes   

Hvor behandles 
ansøgningen  

Kørsel til rimelig og 
nødvendig transport  
(AKT § 81 og §   
82)   
   
  

Kørsel til rimelig og  
nødvendig transport, 
der ikke er dækket af 
andre lovområder og 
som borgeren ikke har 
økonomisk mulighed 
for selv at afholde.   
  

Alle over 18 år, undtagen 
folkepensionister og 
førtidspensionister, der har 
fået tilkendt pension efter  
regler fra før 1. januar 2003   
  

Nødvendig udgift eller dele 
heraf. Vurderes fra sag til  
sag, bl.a. i forhold til den 
enkelte borgers mulighed 
for selv at afholde udgiften.  

Sygedagpenge   
Sociale Ydelser   
Grønvangsvej   
9A,    
6700 Esbjerg  
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Kørselsordninger   

  
Kørselsformål   

  
Personkreds   

  
Hvad kan ydes   

Hvor behandles 
ansøgningen  

Kørsel til rimelig og 
nødvendig transport 
(pensionslovens § 
14 og lov om højeste 
o.s.v. førtidspension  
§   
17)   
  

Kørsel til rimelig og 
nødvendig transport, 
der ikke er dækket af  

 andre lovområder og  
som borgeren ikke 
har økonomisk 
mulighed for selv at 
afholde.   
  

Folkepensionister og 
førtidspensionister, der har fået 
tilkendt pension efter reglerne fra 
før 1. januar 2003  

Nødvendig udgift eller dele 
heraf. Vurderes fra sag til  
sag, bl.a. i forhold til den 
enkelte borgers mulighed 
for selv at afholde udgiften.  

Sygedagpenge   
Sociale Ydelser   
Grønvangsvej   
9A,    
6700 Esbjerg  

Kørsel til 
revalidender m.v.  
(Besk. lov § 175)  

Kørsel til og fra 
tilbud. 
  

 Forsikrede ledige, revalidender, og 
personer der er visiteret til 
fleksjob, og som deltager i tilbud 
efter LAB loven.  
  

Tilskud til transport mellem 
bopæl og hvor tilbuddet 
gennemføres. Borgeren 
afholder selv udgiften til de 
første 24 km dagligt.   
  

Jobcenter   
Exnersgade 33   
6700  Esbjerg   
  

Kørsel ledige m.v.  
(Besk. lov § 176)  

Kørsel til og fra tilbud  Ledige som deltager i tilbud efter 
LAB loven.  

Tilskud til transport  Jobcenter    
Exnersgade 33   
6700  Esbjerg   
  

  
Kørselsordninger   

  
Kørselsformål   

  
Personkreds   

  
Hvad kan ydes   

Hvor behandles 
ansøgningen  
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Kørselsordninger   

  
Kørselsformål   

  
Personkreds   

  
Hvad kan ydes   

Hvor behandles 
ansøgningen  

Flextrafik    
   
(Kan ikke benyttes 
internt i Esbjerg  
by)   
  

Kørsel indkøb, 
familiebesøg, fritid og 
lignende.  

Alle kan benytte sig af Flextur, 
hvis de ikke kræver særlig hjælp 
fra chaufføren.   
   
Er du kørestolsbruger og skal 
sidde i kørestolen under turen, 
kan du benytte Flextur, hvis den 
eneste hjælp, du har brug for, er 
til liftning ind og ud af bilen. 
Chaufføren lifter dig ind i/ud af 
bilen og spænder kørestolen fast. 
Bruger du fx rollator skal du ved 
egen hjælp kunne komme ind og 
ud af bilen.    
   
Kan benyttes inden for Esbjerg 
Kommune og til og fra 
nabokommuner (Varde, Vejen, 
Tønder og Haderslev). Kan dog 
ikke benyttes internt i Esbjerg 
by.   
  
  
  

5,50 kr. pr. km, minimum 
40 kr. pr. tur.   
   
Kører alle ugens dage fra kl. 
6-24.   
   
Bestilles mindst 2 timer 
før.    

Skal ikke søges om.  

  

FlexUng   
   
(Kan ikke benyttes 
internt i Esbjerg  
by)   
  

Kørsel indkøb, 
familiebesøg, fritid og 
lignende.  

En særlig variant af Flextur for 
unge med ungdomskort.    
   
Kan benyttes i Esbjerg Kommune, 
dog ikke internt i Esbjerg by.    
  

2,75 kr. pr. km, minimum 
20 kr. pr. tur.   
   
Kører alle ugens dage fra kl. 
6-24.   
   
Bestilles mindst 2 timer før.  

Du skal tilmeldes FlexUng   
Se mere på Sydtrafiks 
hjemmeside https://www.  

 sydtrafik.dk/flextrafik/flexung   
  

https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flexung
https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flexung
https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flexung
https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flexung
https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flexung
https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flexung
https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/flexung
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Hvordan ansøges   
   
   
Ansøgningsskema til befordring med individuelle transportmidler, kørsel til læge/speciallæge, kørsel til personer med nedsat funktionsevne 
samt handicapkørsel findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside – www.esbjergkommune.dk   
   
Ansøgningsskema kan også rekvireres hos den afdeling, der administrerer kørselsordningen.   
   
Kørsel i forbindelse med afprøvning af hjælpemidler – ingen ansøgningsskema – kontakt Kommunikation & Hjælpemidler, Høgevej 11, 6705 
Esbjerg Ø.   
   
Kørsel til visiteret dagtilbud. Skal ikke søges, iværksættes og tilpasses løbende af teamlederen i Sundhed & Omsorg.   
   
   

Kørselsordninger der ikke administreres af Esbjerg Kommune   
   
Kørsel til sygehus i forbindelse med behandling og undersøgelser – administreres af Kørselskontoret SVS, Finsensgade 35, 6700  
Esbjerg, hvorimod kørsel til sygehus i forbindelse med specialiserede genoptræning – administreres af Sundhed & Omsorg   
   
Kørsel til offentlig høreklinik – administreres af Kørselskontoret SVS, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg – tlf. 70 11 31 11. Der ydes ikke 
kørselsgodtgørelse til privat høreklinik.   
   
   
   
Revideret, 7. januar 2021/alu   
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