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Lovgrundlag
Regler om boligindretning er fastsat i Lov om  
social service § 116.

Hvilke behov dækker ydelsen
Kommunen yder hjælp til indretning af bolig til 
personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, når indretning er nødvendig for 
at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for 
borgeren.

• Hjælpen må anses for nødvendig, når en bolig- 
ændring eller et boligskift, set i forhold til  
ansøgerens funktionsevne, skønnes at kunne 
afhjælpe eller i betydelig grad formindske de 
boligmæssige ulemper ved ophold i hjemmet.

Ydelsens omfang
Der vil kunne ydes hjælp til personer, som på  
grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funk-
tionsevne har behov for hjælp til boligindretning 
eller til skift af bolig.

• Hjælp til boligindretning omfatter nødvendig 
hjælp til ændring og indretning af allerede  
bestående beboelser. Der vil endvidere kunne 
ydes hjælp til opførelse af en mindre tilbygning 
til værelse eller lignende, hvis det skønnes  
nødvendigt.



• I forbindelse med opførelse af egen bolig vil 
personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne kunne ansøge om hjælp til sær-
lige indretninger der specielt sigter mod at  
afhjælpe pågældendes handicap.

• I afgørelse af sager med bekostelige ændrin-
ger, påhviler det kommunen at undersøge,  
om en mere hensigtsmæssig eller økonomisk 
afhjælpning af boligforholdene, eventuelt ved 
flytning, kan tilvejebringes. Der skal i denne 
forbindelse tages i betragtning, at boligen 
skal være egnet til benyttelse gennem et læn-
gere tidsrum, og at udgifterne ved ændringen 
må anses for rimelige i forhold til de opnåede 
brugsmæssige fordele.

• Ofte vil det kun være påkrævet at foretage 
mindre omfattende ændringer, f.eks. fjernelse 
af dørtrin, opsætning af gelændere, håndtag, 
ændringer af toiletforhold og lignende.

Hvor ydes hjælpen
Hjælp kan ydes på den bopæl, hvor borgeren har 
varigt ophold, uanset om borgeren bor i lejlighed, 
ejerlejlighed, eget hus eller har varigt ophold hos 
familie eller andre, fx plejefamilie. 



Frit valg af boligindretning

• Når der foreligger en bevilling kan borgeren 
vælge selv at lade boligindretningen udføre som 
eget projekt, og derved selv vælge håndværker 
og materialer.

• Medfører frit valg af håndværker og/eller mate-
rialer en prisdifference i forhold til kommunens 
pris, skal borgeren selv betale merprisen.

• Borgeren skal underrette kommunen ved ønske 
om benyttelse af frit valg.

• Ønsker borgeren at benytte sig af frit valg, kan 
det forlænge perioden fra bevilling til færdig 
løsning.

Hvad skal borgeren selv sørge for

• Borgeren har det primære ansvar for sin egen 
situation og skal medvirke ved sagsbehandlin-
gen.

• I forbindelse med større om- eller tilbygning 
skal borgeren medvirke ved indhentning af  
byggetilladelser.

• Vælger borgeren selv at lade boligindretningen 
udføre, skal borgeren selv stå for at indhente 
tilbud hos håndværker. Det er borgeren selv, 
som entrerer med den valgte håndværker.



• Ved frit valg af håndværker, skal borgeren sikre 
at håndværkeren er faglært og momsregistre-
ret.

• Ved frit valg af materialer, skal funktionskrav 
til materialernes egnethed opfyldes. Ligesom 
målkrav til indretningen skal opfyldes.

• Ønsker borgeren boligmæssige ændringer, som 
ligger uden for bevillingen, skal borgeren fuld 
ud afholde udgifterne til disse ændringer. 

Hvad kan der ikke ydes hjælp til 

• Boligændringer, der overvejende har karakter af 
istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller 
modernisering.

• Reparation og vedligeholdelse af bevilget bolig-
indretning.

Reetablering

• Der ydes kun undtagelsesvis hjælp til reetable- 
ring af ejerboliger, f.eks. i forbindelse med 
genanvendelse af trappelift, elevatorer o.lign. 

• I forbindelse med ydelse af hjælp til indretning 
af bolig kan der gives tilsagn om dækning af 
udgifterne til nødvendig reetablering af boligen 
på nærmere fastsatte betingelser, der aftales 
inden igangsættelsen af boligændringen.



Afgørelse

• Ved afgørelse af større boligændringer og ved 
benyttelse af frit valg, skal der foreligge en 
bevillingsskrivelse fra kommunen. 

• Ved afslag modtager ansøgeren et skriftligt  
afslag samt klagevejledning.

Kvalitetsmål

• At ansøgninger behandles hurtigst muligt. Der 
vil være sagsbehandlingstid. Komplicerede  
sager kan tage flere måneder.

• At de mindre boligændringer iværksættes  
indenfor tre uger.

• Hvis opstart af sagen overstiger tre uger orien-
teres borgeren.

• At der ved større boligændringer indhentes to 
håndværkertilbud.
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