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Hvem er vi, og hvad laver vi?

Muskelsvindfonden

Patientforening
Handicappolitisk afdeling;
- hjælp til ankesager
- handicappolitisk arbejde

Rehabiliteringscenter for 
muskelsvind

Højtspecialiseret hospital
Giver råd og vejledning
Samarbejder med brugere og
kommune/hospital/øvrige



Formål og struktur

Varighed af webinar, 1 time.

Kort beskrivelse af regler for 
merudgifter

Muligheder for kompensation ift. 
varme, el og brændstof

Spørgsmål er velkomne – vi tager
dem tilsidst

Webinar optages til hjemmesiderne
(www.muskelsvindfonden.dk og
www.rcfm.dk)

Afgrænsninger:

- de generelle muligheder for 
kompensation
(regeringens hjælpepakker)

- hjælp efter aktivlovens § 81 
(enkeltydelser, økonomisk vurdering)

http://www.muskelsvindfonden.dk/
http://www.rcfm.dk


Hvad er merudgifter?

Merudgifter til børn:

- Personkreds; betydelig og varig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller indgribende
kronisk eller langvarig lidelse.

- Merudgifter skal være nødvendige konsekvens af
nedsat funktionsniveau og overstige årlig
bagatelgrænse på kr. 5207

- Må ikke kunne dækkes efter anden lovgivning

Merudgifter til voksne:

- Personkreds; varig lidelse af indgribende
karakter således at der ofte må sættes ind med 
ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

- 18 år til folkepension

- Merudgifter skal være nødvendige og konsekvens
af nedsat funktionsniveau
samt overstige årlig bagatelgrænse på kr. 6888

- Må ikke kunne dækkes efter anden lovgivning



Merudgifter til varme/stigende varmepriser

- Der kan generelt dækkes merudgifter til varme I rum til af- og
påklædning samt toilette (Ankestyrelsens principafgørelse 25-22, Søg 
efter principmeddelelser — Ankestyrelsen (ast.dk))

- Det er kun den ekstra udgift, målt op imod andre mennesker uden
funktionsnedsættelses forbrug, der kan dækkes.

- Ift. Stigende priser på varme vil det derved fortsat kun være det ekstra
behov for varme der kan dækkes evt. Ift en højere udgift. (den allerede
dækkede merudgift vil måske kunne beregnes ud fra en højere pris og
derved blive større.)

Dette foto af Ukendt forfatter er licenseret under CC 
BY-SA-NC.
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Merudgifter til el/stigende elpriser
- Det vil alene være prisstigningen relateret til det handicapbetingede forbrug af el, der kan

være mulighed for at få dækket. 

- Den samlede handicapbetingede udgift til forbrug af el skal være uforholdsmæssig eller 
urimelig.  
Ankestyrelsen har i principmeddelelse 225-11 fra 2011 fastslået, at det fremgår af 
hjælpemiddelbekendtgørelsen, at der normalt ikke ydes hjælp til udgifter, som følge af brug af 
hjælpemidlet, f. eks. til drift. Ankestyrelsen vurderer, at udgifter til opladning af hjælpemidler 
som udgangspunkt betragtes som en driftsudgift, som følger af almindelig brug af 
hjælpemidlet, med mindre den samlede udgift er helt uforholdsmæssig eller urimelig for 
borgeren.

En samlet udgift til handicapbetinget elforbrug på ca. 600 kr. om året, kunne ifølge 
Ankestyrelsen ikke anses for uforholdsmæssigt stor.



Merudgifter til el/stigende elpriser - fortsat

- Ved boligændring i form af til- og ombygning som følge af et barns handicap kan der ydes hjælp til 
merudgifter i form af bl.a. større forbrug af el (og varme).
Det har Ankestyrelsen slået fast i principmeddelelse C-18-00 fra 2000, hvor de i den konkrete sag 
fastslog, at familiens boligændring bestående af en om- og tilbygning på 60 kvm., som alene var på 
grund af familiens søns handicap, medførte løbende højere udgifter i forbindelse med boligen, som 
skulle dækkes som merudgift.

- Også her gælder det, at det alene vil være prisstigningen relateret til det handicapbetingede forbrug af
el, der kan være mulighed for at få dækket. 



Merudgifter til el/stigende elpriser - fortsat

Eksempel på en udregning af en handicapbetinget merudgift til el:

Kørestolsoplader med en udgangseffekt på 300 watt. 
Opladning af kørestol sker 7 timer hver nat.
Prisen på én kWh inkl. moms og afgifter koster 4,18 kr.

For at finde et apparats forbrug af kilowatt timer (kWh) skal man dividere effekt (watt) med 1.000 og gange 
med benyttelsestiden i timer. (Hvad er kilowattimer og hvor mange kWh bruger man (elpristavlen.dk))

Regnestykket ser herefter således ud:
300 watt:1000 = 0,3 kilowatt. 
0,3 kilowatt x 7 timer = 2,1 kWh.
2,1 kWh x 4,18 kr. = 8,77 kr. pr. opladning.

Merudgift: 8,77 kr. x 365 dage = 3.201,05 kr. årligt.

https://www.elpristavlen.dk/kilowatttimer


Merudgifter til brændstof/stigende brændstofpriser
- Tilskuddet til dækningen af merudgift til brændstof kan udregnes på forskellige måder. Det afgørende vil altid 
være, at man bliver kompenseret for de merudgifter, man faktisk har jf. Ankestyrelsens principmeddelelse 70-17.

- Udregnes dog oftest med udgangspunkt i statens laveste kørselstakst. 
Denne takst fastsætter Skatterådet årligt, og særligt to tal er væsentlige i den forbindelse (2022 tal):
1) Benzindreven bil der antages at køre 18,75 kilometer pr. liter.
2) En forventet benzinpris for hele 2022 på 15,77 kr. pr. liter benzin.

- Handicapbilens faktiske brændstofforbrug skal anvendes ved udregningen, hvis forhold taler for det jf. 
Ankestyrelsens principmeddelelse 70-17 (læs også Hvor langt kører din bil på literen? – Muskelsvindfonden)
Typisk kassebiler, hvor der er bevilget særlig indretning såsom klimaanlæg, oliefyr, lift og andre særlige 
indretninger, der kan tale for, at handicapbilen kører kortere pr. liter. end det officielle oplyste tal.

- Man vil aldrig blive kompenseret kr. for kr. Nogle vil blive overkompenseret, mens andre 
vil blive underkompenseret. En iboende præmis for ydelsen.

https://muskelsvindfonden.dk/artikler/hvor-langt-koerer-din-bil-paa-literen/?fbclid=IwAR0Z3OOcBBpUNuazOYw1EcBI-4Kx0-1t8rEa-SB-6Y8lif1EsswZyXXF4s4


Merudgifter til brændstof/stigende brændstofpriser - fortsat

Udregning af merudgift til brændstof forbundet med ordinær/fritidskørsel (kassebil) - et ud af mange scenarier:

Først skal man udregne udgiften med udgangspunkt i det antal km pr. liter, som vurderes gennemsnitligt for en 
almindelig personbil (18,75 km pr. liter jf. beregningsgrundlaget for statens laveste kørselstakst):
Eksempel: 15.000 km. årligt divideret med 18,75 km pr. liter = 800 liter x 15,77 kr. = 12.616 kr. årligt.

I de tilfælde hvor man har en kassebil, skal der foruden ovenstående beløb tillægges en korrektion for, at kassebiler 
kører kortere pr. liter end de 18,75 km pr. liter, som der bliver tager udgangspunkt i i beregningsgrundlaget for statens 
laveste kørselstakst. 
Vi antager i eksemplet, at kassebilen gennemsnitligt kører 11 km pr. liter.
Eksempel: 15.000 km. årligt divideret med 11 km pr. liter. = 1363 liter x 15,77 kr. = 21.494,51 kr.
21.494,51 kr. minus 12.616 kr. = 8.878,51 kr årligt.

Den samlede merudgift til kørsel årligt: 12.616 kr. + 8.878,51 kr. = 21.494,51 kr. årligt.
Obs: Udgiften til offentlig transport skal fratrækkes de 21.494,51 kr., da andre også vil have udgifter forbundet med 
fritidsrelateret transport jf. Ankestyrelsens principmeddelelse 70-17.



Genberegning/genvurdering af merudgifter
Merudgiftsbekendtgørelsens § 8: 
”Hvis der sker ændringer i de sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter, som ligger til grund for 
kommunalbestyrelsens fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal tilskuddet ændres i overensstemmelse 
hermed. Uanset stigninger i de sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter kan personen, der 
modtager merudgiftsydelse, dog ikke kræve at få tilskuddet fastsat på ny, før der er forløbet et år regnet fra 
den seneste fastsættelse. Ændret fastsættelse af det udbetalte tilskud skal ved sådanne stigninger ske med 
tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte eller dokumenterede 
merudgifter fandt sted.”

Man vil altså ikke kunne få den eventuelle stigning i tilskud at mærke, før der er gået et år fra seneste 
udregning.



Genberegning/genvurdering af merudgifter - fortsat
Servicelovens § 100 stk. 3.:
”Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 6.888 kr. 
(2022-niveau) pr. år svarende til 574 kr. (2022-niveau) pr. måned. Tilskuddet udgør et standardbeløb på 
1.074 kr. (2022-niveau) pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 574 kr.-1.611 kr. 
(2022-niveau) om måneden, og et standardbeløb på 2.148 kr. (2022-niveau) pr. måned, hvis de 
sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.612 kr.-2.685 kr. (2022-niveau) om måneden. Kan borgeren 
dokumentere merudgifter på over 2.685 kr. (2022-niveau) pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb 
svarende til de faktiske merudgifter.”

For nogle vil man i praksis derfor ikke mærke en forskel i sin månedlige merudgiftsydelse, selv hvis tilskuddet 
til el, varme og/eller brændstof blev større. Det vil nemlig kræve, at det øgede tilskud betyder, at ens 
merudgifter samlet set kommer over den næste beløbsgrænse.



Tid til spørgsmål


