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HANDICAPKØRSEL 

Lovgrundlag 
 

Lov om trafikselskaber § 11 om individuel handicapkørsel.  
§11: Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede på 18 
år og derover og for blinde og stærkt svagsynede på 18 år og 
derover etablere individuel handicapkørsel,  
 
Stk. 2. individuel handicapkørsel skal  
1. Som minimum pr. år omfatte 104 enkeltture så tæt til 
gadedøren som muligt og  
2. Foregå i egnet køretøj.  
Stk.3. individuel handicapkørsel skal bestilles i rimelig tid inden 
kørslen.  
Stk.4. Taksterne for individuel handicapkørsel må ikke være 
væsentligt højere end taksten for øvrig trafik, der varetages af 
trafikselskabet.  
Stk.5 Trafikselskaberne skal inddrage handicaporganisationerne 
i forbindelse med tilrettelæggelsen af ordningen for individuel 
handicapkørsel. 
 

Formål At svært bevægelses- eller synshæmmede borgere, der ikke kan 
anvende almindelige, offentlig transport eller Flextur, kan 
deltage i aktiviteter uden for hjemmet. 
 

Målgruppe Borgere, der opfylder pkt. 1 eller pkt. 5 samt resten af 
kriterierne:  
• er svært bevægelseshæmmet. Svært bevægelseshæmmet 

defineres som at borger er afhængige af ganghjælpemiddel 
(rollator og gangstativ), eller kørestol ikke selvstændigt kan 
benytte offentlig transport eller Flextur   

• er fyldt 18 år  
• har varigt eller midlertidigt (mere end 6 måneder) svært 

nedsat gangfunktion 
• er blinde eller svagsynede med synsstyrke på 10 % (6/60) 

eller mindre 
 

Tilbud og ydelser Kørsel til alle formål, der ikke er dækket af anden lovgivning.  
Kørselsordningen skal ses som et supplement til øvrige 
ordninger. 
 
Kørselsordningen kaldes Flexhandicap og varetages af Movia. 
Ordningen dækker hele Movias område, det vil sige Sjælland, 
Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer. Kørslen foregår på 
alle årets dage og hele døgnet.  
 
Som bruger af Flexhandicap kan du foretage 104 enkeltture i 
perioden 1. januar til 31. december.  
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HANDICAPKØRSEL 

Hvis du ikke har brugt alle dine ture den 31. december, kan de 
resterende ture ikke overføres til det næste år.  
 

Aktiviteter der 
ikke indgår i 
indsatsen 

• Kørsel der dækkes af anden lovgivning  
• Kørsel til læge eller speciellæge der kan dækkes af 

kommunen  
• Kørsel til sygehus eller anden regional behandling, der 

dækkes af regionen 
• Der kan ikke bevilges ekstra turer alene på baggrund af 

behov for kørsel til træning. 
 

Krav til 
observation og 
dokumentation 

Bevillingen omfatter 104 enkelt ture årligt 
 
I ganske særlige tilfælde kan der søges om:  
• Ekstrature: Kan bevilges ud fra en individuel konkret 

vurdering ved pludselige, uforudsete hændelser, der har 
forårsaget, at de bevilgede ture er brugt. Der skal være 
brugt 80 % af turene før ekstrature kan søges.  

 
• Direkte kørsel: Der skal være en sundhedsmæssig vurdering 

og begrundelse, for at borger ikke kan tåle en omkørselsvej 
på op til 150 % af transporttiden, svarende til max. 4,5 
times kørsel 

 
• Gratis ledsager: Borgeren skal være fysisk afhængig af en 

ledsager under kørslen. Eller borger skal have en adfærd, 
der nødvendiggør en ledsager, som kan forhindre skade på 
borger og  andre. Det bevilges ikke gratis ledsagelse, hvis 
borgers behov udelukkende opstår i forbindelse med hjælp 
ved ankomsten 

 
Hvem leverer 
indsatsen? 

Trafikselskabet Movia 
 

Hvad koster 
indsatsen for 
borgeren? 

Movia opkræver medlemsgebyr og egenbetaling for kørte km. 
Opkrævning sker elektronisk 
 

Bestilling af ture  Bestilling af ture bør bestilles online via Movias hjemmeside 
https://www.moviatrafik.dk/flexkunde Alternativt på tlf. 70262727 
 

Klagemuligheder Alle afgørelser om tildeling af ordningen eller afslag meddeles 
altid skriftligt og med begrundelse. Klager over afgørelser 
sendes, senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen, til:  
Center for Socialområdet  
Myndighed  
Parkvej 37  
4800 Nykøbing F.  
 

https://www.moviatrafik.dk/flexkunde
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HANDICAPKØRSEL 

Genvurdering foretages indenfor 4 uger, men herefter er 
afgørelsen endelig. 
Klager kan ikke indbringes til Ankestyrelsen 
 
Klager over kørslen rettes til: 
Movia, Gl. Køge Landevej 3, 2500 Valby  
eller  https://www.moviatrafik.dk 
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