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§ 100 Merudgifter 
 

 

Hvem kan modtage 

Merudgiftsydelse? 

 

Når du er mellem 18 år og folkepensionsalderen, kan du få dækket merudgifter, som 

er direkte forbundet med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Personer, der er førtidspensioneret før 01.01.2003, er ikke berettiget til ydelsen, 

medmindre der også er bevilget en hjælpeordning efter servicelovens § 95 og § 96.     

 

Udgangspunktet for vurderingen af, om du er omfattet af personkredsen, der kan 

modtage løbende merudgiftsydelse, er en konkret og individuel helhedsorienteret 

vurdering af din funktionsnedsættelse, og det deraf afledte hjælpebehov.  

Ved den samlede vurdering af funktionsnedsættelsen i forhold til den daglige 

tilværelse, vil blandt andet indgå aktivitetsniveau, boligforhold, erhvervsforhold, 

helbredsforhold og personlige forhold, herunder om du er forælder. 

 

Nedsat funktionsevne kan være alt fra gangbesvær og nedsat hørelse til  

hukommelses- og koncentrationsforstyrrelser.   

Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, som har konsekvenser af 

indgribende karakter i dagligdagen, og som medfører, at der ofte må sættes ind med 

ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger for at opnå en så normal tilværelse som 

muligt. 

Livsvigtig medicin vurderes eksempelvis til at være en ikke uvæsentlig 

hjælpeforanstaltning. 

 

Det er en betingelse, at de sandsynliggjorte og nødvendige merudgifter skal overstige 

minimumsgrænsen på 6.888,-kr.om året. 

 

  

 

 

Formål med 

merudgiftsydelsen 

 

At personer med nedsat funktionsevne kan få hjælp til de udgifter, som er en følge af 

funktionsnedsættelsen. Bestemmelsen i Servicelovens § 100 giver dermed hjemmel 

til at dække de udgifter, som borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen ikke ville 

have haft, hvis der ikke havde været tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne. Der kan være undtagelser jf. vejl. 10280/2017, pkt. 3. 

Merudgiftsydelsen skal medvirke til, at en person med varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre 

personer uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation. 

 

 

 

Hvordan søger jeg 

om tilskud til 

merudgifter? 

Ansøgning om merudgiftsydelse til dækning af merudgifter skal sendes til 

Kommunen.   

Den nedsatte funktionsevne skal dokumenteres ved henvisning til lægefaglige 

oplysninger. Merudgifterne, der er en følge af den nedsatte funktionsevne skal 

sandsynliggøres og i særlige tilfælde dokumenteres.   

Ansøgningsskemaet til merudgiftsydelse for voksne findes ved at søge på 

”merudgifter” under selvbetjening på Aabenraa Kommunes hjemmeside. 

Eller søg på ”Merudgifter-Aabenraa Kommune”. 

Ansøgningsskemaet i papirform kan du få ved henvendelse i Visitation og 

Understøttelse på tlf. 7376 7676. 

 

Der er en sagsbehandlingstid på 8 uger fra datoen, hvor Aabenraa Kommune har 

modtaget ansøgningen. 

http://socialforvaltning.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p100&schultzlink=lov20050573#p100
http://socialforvaltning.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=pkt3&schultzlink=vej201710280#pkt3
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Hvilke udgifter kan 

være nødvendige 

merudgifter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befordring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merudgifterne skal være en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne. Det vil 

sige, at du kun kan få dækket de udgifter, du ikke ville have haft uden den nedsatte 

funktionsevne. 

De udgifter, du ville have haft under alle omstændigheder, skal du fortsat selv betale. 

 

Hvis reglerne efter anden lovgivning udtømmende gør op med 

kompensationsomfanget, kan udgiften ikke indgå i merudgiftsydelsen. 

Eksempelvis udgifter til behandling, fodterapi, fysioterapi, hvor der ydes tilskud fra 

sygesikringen. 

Der kan ikke ydes hjælp til egenbetaling for ydelser efter andre bestemmelser i den 

sociale lovgivning, eksempelvis 50 procents egenbetaling til forbrugsgoder efter 

Serviceloven, § 113 

   

Eksempler på merudgifter – listen er ikke udtømmende 

Fælles for alle udgifterne er, at de skal være nødvendige, og at de skal være en følge 

af den nedsatte funktionsevne.    

 

 

Merudgifter til befordring kan forekomme, hvis du har et øget transportbehov på 

grund af den nedsatte funktionsevne, f.eks. til hospitalskontrol og 

fysioterapibehandling.  

Eller hvis du på grund af din nedsatte funktionsevne ikke er i stand til at gå, cykle 

eller tage offentlige transportmidler, men er henvist til at benytte bil eller taxa.  

En nedsat evne til at orientere sig, f.eks. på grund af synshandicap, vil også kunne 

danne grundlag for merudgifter til taxakørsel. 

Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til befordring kan ydes uanset 

befordringsform, dvs. både offentlige transportmidler, bil, handicapbil og taxa.  

 

  

Transport til kontrol på sygehuse og transport til behandling, hvor der foreligger en 

henvisning fra læge: 

Der ydes støtte til transport til nærmeste sygehus eller behandler.  

Ved kørsel i bil, ydes kilometertakst efter SKATs lave takst. 

Der ydes støtte til flekstur og handicapkørsel. 

Førtidspensionister er kompenseret af befordringsgodtgørelse fra regionen, til kontrol 

på sygehuse. 

 

Fritidskørsel i handicapbil: skønsmæssigt op til 8.000 km om året. 

Der ydes støtte til merforbrug af brændstof ved kørsel i stor handicapbil.  

- fritidsaktivitet i nærområdet; 1 til 2 gange ugentlig.  

- til aktiviteter uden for nærområdet vurderes individuelt.  

- til familie og venner i nærområdet; 1 gang om ugen.  

- til familie og venner udenfor nærområdet; 4 gange om året.  

  

 

Kørsel til arbejde/uddannelse: 

Der ydes støtte til merforbrug af brændstof ved kørsel i stor handicapbil.  

 

Der kan i særlige tilfælde ydes støtte til merudgift på f.eks. forsikringer, brændstof, 

reparationer m.v. på handicapbil, når merudgiften må anses for at være en følge af 

det nedsatte funktionsevne. 

 

∞ 

 

 

 

http://socialforvaltning.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p113&schultzlink=lov20050573#p113
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Diabetes type 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenbetaling medicin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstra affald  

 

 

 

Ekstra varmeudgifter 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstra tøjvask 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handicaprelaterede 

kurser 

 

 

 

 

 

 

Har du diagnosen Diabetes type 1, er du omfattet af personkredsen, der er berettiget 

til at modtage løbende merudgiftsydelse, da ophør med en del af eller den samlede 

medicinske behandling vil være akut livstruende eller medføre umiddelbar risiko for 

varig og væsentlig funktionsnedsættelse. 

Livsvigtig medicin vurderes til at være en ikke uvæsentlig hjælpeforanstaltning. 

  

Når betingelserne er opfyldt, kan merudgiftsydelsen dække: Merudgifter til medicin – 

diæt+specialvarer – udgift til hurtigt resorberbart kulhydrat ved insulinfølinger - 

transportudgifter til kontrol og blodprøver – fornyelse af kørekort.   

Diabetes Foreningens takst for diæt anvendes. 

Merudgifterne skal overstige minimumsgrænsen på 6.888,-kr./år. 

  

∞ 

 

 

Det er en betingelse, at den tilskudsberettigede medicin er ordineret som følge af den 

nedsatte funktionsevne. 
Når håndkøbsmedicin/cremer er ordineret og nødvendige og gør personen i stand til at 

leve så normalt som muligt og passe sit arbejde. 

Merudgiftsydelsen kan dække den del af udgiften, som ikke kan dækkes efter f.eks. 

Sundhedsloven eller fra Sygeforsikringen Danmark eller andre private 

sygeforsikringer/-ordninger. 

∞ 

 

 

Merudgiften på tømning af en større beholder dækkes af merudgiftsydelsen. 

Arwos´s takster anvendes. 

∞ 

 

Efter lægefaglig vurdering af behov for ekstra opvarmning i 1 eller flere rum i 

hjemmet på grund af den nedsatte funktionsevne, kan merudgiften dækkes af 

merudgiftsydelsen. 

Aabenraa–Rødekro Fjernvarmes takster anvendes. 

 

∞ 

 

 

Når den nedsatte funktionsevne medfører, at beklædning, sengetøj og lignende 

bliver ekstraordinært hurtigt snavset og dermed vaskes oftere, kan merudgiften 

dækkes af merudgiftsydelsen. 

Når der er behov for tøjvask udover 2 maskinfulde a’ 5 kg om ugen, kan 

merudgiftsydelsen dække udgiften til ekstra tøjvask med 4,55 kr. pr kg ekstra 

tøjvask.   

Astma og Allergi Danmark 2018 ’s takster anvendes. 

2.27 kr. til vask, 2,28 kr. til tørring pr. kg vasketøj. 

 

  

                                                       ∞ 

 

Udgift til deltagelse i handicaprettede kurser for dig, din ægtefælle samt børn, kan 

dækkes af merudgiftsydelse. Skønsmæssigt 1 kursus årligt. Kurset skal være 

nødvendigt og fagligt begrundet.  

Det forudsættes, at kursets indhold/viden ikke kan erhverves på anden måde. 
Ydelsen dækker f.eks. rejseudgifter, kursusgebyr og opholdsudgifter.  

                                                                ∞ 
 

http://socialforvaltning.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=lov20050546


Dok nr. 154817/22 
 

 

Håndsrækninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merudgift på tøj og 

fodtøj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behovet for nødvendig merudgift til håndsrækninger skal vurderes udfra din samlede 

situation. Der skal bl.a. tages hensyn til dit netværk, og det forudsættes, at 

eventuelle øvrige medlemmer af husstanden deltager i opgaveudførelsen i hjemmet, 

herunder pudse vinduer, rydde sne m.v. 

Når der er større børn i hjemmet, skal der ved vurderingen af, om du har nødvendige 

merudgifter til håndsrækninger, ikke stilles krav, som går ud over de krav, der 

normalt stilles til større børn. Der kan i den forbindelse f.eks. ses på, hvordan 

opgaverne i hjemmet blev fordelt, før der opstod behov for hjælp.  

Det kan ikke forudsættes, at den øvrige familie udfører alle opgaver i hjemmet.  

Når der er en rask ægtefælle i hjemmet, vil denne have 50% af ansvaret og dermed 

50% af udgiften for at få løst opgaverne, eksempelvis malearbejde. 

Der må ved vurderingen af udgifter i forbindelse med håndsrækninger tages hensyn 

til, om håndsrækningen allerede ydes efter andre bestemmelser i serviceloven. Dette 

gælder f.eks. servicelovens § 83 om personlig hjælp og pleje og hjælp eller støtte til 

nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, servicelovens § 96 om borgerstyret 

personlig assistance eller servicelovens § 97 om ledsagelse til voksne, der ikke kan 

færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne. OBS klippekort. 

Det er dig, der skal sandsynliggøre din merudgift. Kommunen fastlægger et overslag 

over de sandsynliggjorte merudgifter. 

Kommunen kan henvise til en konkret timesats for almindelige lønninger på området 

for de bevilgede håndsrækninger, hvis der er en leverandør, der kan udføre hjælpen 

til timesatsen. 

Kommunen kan inden for lovens rammer fastlægge et serviceniveau f.eks. i form af 

et prisniveau, der fastlægger, hvilket beløb borgeren kan få udbetalt til konkrete 

opgaver til forskellige håndsrækninger. I 2022: 131,34 kr./ time, FOA`s løntrin 11. 

Eksempler; 

Rengøring af handicapbil; 4 timer / år 

Hovedrengøring inc. Vinduesvask: 8 timer /år 

Havearbejde; det forudsættes, at haven indrettes så praktisk som muligt.  

Græsslåning; 1 time/uge fra 15. april-15.okt. 28 uger.  

Hækklipning; 4 timer, 1 gang/ år.  

Snerydning efter regning 

Malearbejde sandsynliggøres, skønsmæssigt ydes merudgiftsydelse til malearbejde 

hvert 5. år f.eks. til malearbejde i stuen. 

Ved brug af håndværkere skal du indhente 2 tilbud. 

 

∞ 

Borgere, som på grund af deformiteter eller ganske særlig legemsbygning eller 

lignende, har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj. I disse tilfælde 

omfatter hjælpen merudgifterne til det særligt dyre eller særligt udformede tøj.  

Det samme gælder merudgifter til beklædning, der er nødvendigt på grund af 

ekstraordinært slid på tøj og sko. 

 

Særlige beklædningsgenstande som f.eks. regnslag til kørestol, kørepose, eller 

beskyttelsesbukser til svært inkontinente borgere ydes dog efter servicelovens § 112 

om hjælpemidler. Efter denne bestemmelse ydes også hjælp til 

beklædningsgenstande til borgere, som på grund af sygdom, ulykke eller lignende er 

blevet varigt invalideret, og som følge heraf skal have udskiftet større dele af deres 

garderobe. 

∞ 

 

http://socialforvaltning.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=lov20050573
http://socialforvaltning.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p83&schultzlink=lov20050573#p83
http://socialforvaltning.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p96&schultzlink=lov20050573#p96
http://socialforvaltning.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p97&schultzlink=lov20050573#p97
http://socialforvaltning.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p112&schultzlink=lov20050573#p112
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Nødvendig Boligskift  

 

 

 

Når du som følge af den nedsatte funktionsevne bliver anvist en bolig i et botilbud, en 

ældrebolig eller lignende af kommunen, kan merudgift på husleje og evt. dobbelt 

husleje dækkes af merudgiftsydelsen.  

Der tages udgangspunkt i, hvad andre personer uden funktionsnedsættelse på 

samme alder og i samme livssituation har af udgifter til husleje. 

 

Udgifter til flytning: Hvis flytning er påkrævet pga. den nedsatte funktionsevne, kan 

udgifter i forbindelse med flytningen indgå i merudgiftsydelsen.  

Der tages hensyn til boligstøtteloven. 

Hvis der efter lov om boligstøtte kan bevilges et lån, der er rente- og afdragsfrit i 5 

år, kan beboerindskuddet ikke bevilges som en nødvendig merudgift ved den daglige 

livsførelse. Ved låneoptagelsen er der ingen aktuel merudgift 

 

Nedenstående er gældende indtil der er fundet en anden løsning.  

Når du er henvist til bolig på institutionslignende vilkår (§ 107 lignende vilkår), hvor 

huslejen er højere end huslejen i en bolig for andre personer uden 

funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation, kan merudgiften til 

huslejen dækkes af merudgiftsydelsen. 

Det forudsættes, at anvisningen sker på baggrund af boligens fysiske placering ved 

andet tilbud. Eks. værested og personale. Dvs. boligen er at sammenligne med en 

institutionsplads. Der er udregnet takst.  

Hvis du ikke efter lov om boligstøtte kan bevilges et lån, der er rente- og afdragsfrit i 

5 år, kan beboerindskuddet bevilges som en nødvendig merudgift, men hvis du er 

førtidspensioneret ydes dækning af indskuddet som en følgeudgift af § 85 tilbud. 

 

∞ 

 

 

Hvor længe kan jeg 

få støtte til 

merudgifter? 

 

Merudgiftsydelsen udbetales som en løbende månedlig ydelse fra den førstkommende 

måned fra ansøgningsdatoen. Beløbet overføres til din nemkonto. 

Merudgiftsydelsen udbetales månedsvis forud. 

 

Kommunen skal følge op på bevillingen 1 gang om året.   

Du har pligt til at gøre opmærksom på ændringer i merudgifterne og 

funktionsniveauet. 

 

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for at kunne modtage løbende 

merudgiftsydelse afsluttes udbetalingen ved udgangen af den måned, hvor det 

konstateres. Kommunen sender skriftlig afgørelse herom til dig med klagevejledning. 

 

Udbetalingen afsluttes ved udgangen af måneden, hvor du opnår folkepensionsalder. 

Kommunen sender brev herom til dig med vejledning om muligheder for at søge om 

tillæg til pension. 

  
 

 

Flytning til anden 

kommune 

 

Når du flytter til en anden kommune, skal du søge om merudgiftsydelsen i den nye 

kommune. 

Den nye kommune skal udbetale merudgiftsydelsen fra ansøgningsdatoen, indtil den 

nye kommune har truffet sin egen afgørelse i sagen.  

Du har ret til, at der ikke er et slip i udbetalingen. 

 


