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1. Hvad er formålet med merudgifter? 
 
Formålet er at kompensere dig for de merudgifter du har, fordi du har en 
funktionsnedsættelse. Du er kompenseret, når du og din familie kan leve et almindeligt 
liv – det vil sige på samme måde som andre i samme alder og livssituation som dig, 
som ikke har en funktionsnedsættelse.  
Merudgifter er en ren økonomisk kompensation, som giver dig mulighed for selv at 
tilrettelægge, hvordan dit behov bedst kan dækkes.  
Merudgifter kan dækkes og udbetales hvis alle kriterierne herunder er opfyldt. Du kan 
læse mere om hvert kriterie på de følgende sider.  

• Du skal være i målgruppen 
• Merudgifterne skal være nødvendige og skyldes din funktionsevne 
• Du skal ikke kunne kompenseres via andre bestemmelser eller lovgivninger 
• Merudgifterne skal mindst være på Kr. 7.068 årligt 
• Du skal have en NemKonto 

 

2. Er du i målgruppen til dækning af merudgifter? 
Du er i målgruppen til dækning af merudgifter hvis du er:  

• mellem 18 år og folkepensionsalderen  
• har en varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som er af indgribende 

karakter i din daglige tilværelse 
• din funktionsevne betyder, at der ofte må sættes ind med ikke-uvæsentlige 

hjælpeforanstaltninger  

og hvis du har nået folkepensionsalderen skal du desuden have opsat din folkepension 
efter § 15 a i lov om social service. Du kan nemlig ikke få dækning af merudgifter, når du 
er gået på pension. 
 

3. Hvordan vurderer vi, om du er i målgruppen? 
Kommunen skal vurdere om du opfylder kriterierne for at være i målgruppen. 
Vurderingen skal laves efter en bestemt metode, der hedder voksenudrednings-
metoden (VUM). Når vi bruger denne metode, er du sikret, at vores vurdering er en 
konkret og individuel helhedsorienteret vurdering af din funktionsnedsættelse.  
Vurderingen bliver bedst, når du bidrager med alle de nødvendige oplysninger eller 
giver dit samtykke til, at vi selv må hente oplysninger fra din læge, sygehuset mv. Du vil 
altid blive vejledt i, hvilke oplysninger det drejer sig om i netop din sag. 
 

4. Hvordan vurderer vi, om dine merudgifter kan 
dækkes? 

Når vi har vurderet, om du er omfattet af personkredsen, skal vi vurdere: 
• om udgiften er en nødvendig følge af din nedsatte funktionsevne. 
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Det betyder, at du kun kan få dækket de udgifter, du ikke ville have haft uden din 
nedsatte funktionsevne. De udgifter, som du ville have haft under alle 
omstændigheder, skal du fortsat selv betale.  

 
• om udgiften kan dækkes efter andre bestemmelse i lov om social service eller 

anden lovgivning.  

Merudgiftsydelsen er ifølge § 100 i lov om social service subsidiært. Det betyder, at alle 
andre muligheder for støtte skal undersøges inden. Det er vores opgave at rådgive dig 
og undersøge, om dit behov kan dækkes på andre måder. Du skal altså ikke selv have 
overblik over alle love og bestemmelser for at søge om dækning af merudgifter. 

 

5. Eksempler på merudgifter 
Her kan du se eksempler på merudgifter. Du kan læse mere om de forskellige 
merudgifter i merudgiftskataloget 
 

• Befordring i egen bil, offentlig transport, flextrafik 
• Driftsudgifter til bil i særlige tilfælde 
• Særlig diæt 
• Medicinudgifter 
• Boligudgifter 
• Varmeudgifter 
• Tøj/fodtøj 
• Håndsrækninger 
• Vask og tørring 

 

6. Hvad kan merudgifter ikke dække? 
• Merudgifter er ikke udgifter, der kan dækkes efter anden lovgivning. Fx § 83 

personlig pleje og praktisk hjælp og § 85 træning og genoptræning i Lov om 
Social Service.  

• Der kan som udgangspunktet ikke dækkes merudgifter til Sygeforsikringen 
Danmark, Falck abonnement, ulykkesforsikring eller andre private frivillige 
forsikringsordninger, som du har tegnet. 

• Der kan ikke bevilges dækning af udgifter til egenbetaling, som du har i 
forbindelse med en anden bevilling efter den sociale lovgivning. Dette kan fx 
være i forbindelse med køb af forbrugsgoder efter servicelovens § 113, dækning 
af eventuel egenbetaling til hjælpemidler efter servicelovens § 112 eller 
opladning af og udgifter til batterier til hjælpemidler. 

• Behandlingsudgifter dækkes ikke efter serviceloven, men derimod efter 
sundhedslovgivningen. Det gælder fx fodpleje, ekstra udgifter til 
tandlægebehandling, fysioterapi, akupunktur m.m. 
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7. Hvordan beregnes beløbet? 
For at du kan få udbetalt en løbende merudgiftsydelse, er det en betingelse at dine 
nødvendige merudgifter overstiger minimumsgrænsen på 7.068 kr. årligt (2023 sats). 
Minimumsgrænsen satsreguleres årligt af Social- og Ældreministeriet.  
 
Vi beregner beløbet ud fra en sandsynliggørelse af udgifterne. Det betyder, at du skal 
fortælle os hvad du har brug for, i hvilken mængde og hvor ofte. Ud fra de oplysninger 
undersøger vi typisk alternativer og prisniveauer, forholder os til statistik og vejledende 
serviceniveau og så beregner vi et beløb for merudgiften. 
 
Du får, som udgangspunkt, ikke udbetalt det præcise beløb for dine samlede 
merudgifter. Udbetalingen er nemlig fastlagt i intervaller, som reguleres hvert år. 
Taksterne for 2023 er: 

• Ved merudgifter for mellem 589 kr. til 1.654 kr. om måneden udbetales der 1.103 
kr. pr. måned.   

• Ved merudgifter for mellem 1.655kr. til 2.757 kr. om måneden udbetales der 
2.206 kr. pr. måned.   

 
Hvis dine merudgifter er større end 2.757 kr. om måneden, skal du dokumentere alle 
dine faktiske merudgifter – fx ved kvitteringer for det seneste år. Vi skal også i dette 
tilfælde undersøge alternativer og prisniveauer, forholde os til statistik og vejledende 
serviceniveau og beregne et beløb for merudgiften. Du vil derefter modtage det 
præcise, beregnede beløb pr. måned.  
Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter. 
Tilskuddet er skattefrit. 
 

8. Hvordan modtager du pengene? 
Merudgiftsydelsen udbetales direkte til din NemKonto. 
Den 1. udbetaling sker som en enkeltudbetaling med tilbagevirkende kraft fra den 
dato, du har indsendt din ansøgning. Derefter får du en fast månedlig ydelse, der 
udbetales månedsvis forud. 
 

9. Hvordan sender du en ansøgning? 
Du finder ansøgningsskemaet på Aabenraa kommunes hjemmeside ved at søge på  
”merudgifter voksne”. Du kan også klikke på linket: Ansøgning om merudgifter.  
 
Hvis du har behov for ansøgningsskemaet i papirform, kan du kontakte  
Visitation & Understøttelse på kommunens tlf. nr. 7376 7676 eller  
sende en mail til post@aabenraa.dk. 
 

10. Hvornår hører du fra os? 
Når du har indsendt din ansøgning om merudgiftsydelse, sender vi et kvitteringsbrev 
med uddybende spørgsmål til dig.  
Når vi har modtaget dine svar behandler vi ansøgningen så hurtigt som muligt. 

https://www.aabenraa.dk/borger/aeldre-og-handicappede/handicap-og-psykisk-sygdom/hjerneskade/merudgifter/
mailto:post@aabenraa.dk
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Sagsbehandlingsfristen er 8 uger fra modtagelsen af din ansøgning. Der kan dog i 
nogle tilfælde være behov for længere sagsbehandlingstid. I så fald får du besked om 
det. 
 
I nogle tilfælde har vi brug for yderligere informationer, når vi går i gang med 
udredningen. I så fald bliver du kontaktet. Der kan fx være behov for at vi kommer og 
besøger dig eller behov for lægefaglige oplysninger såsom statuserklæring fra egen 
læge eller sygehus, psykiater/psykologerklæringer eller lignende erklæringer fra 
interne og eksterne samarbejdspartnere.  
 
Hvis vi påtænker at give dig afslag på din ansøgning, modtager du et partshøringsbrev, 
hvor du kan gøre opmærksom på misforståelser eller give yderligere oplysninger. Ud 
fra dit svar på partshøringen træffer vi den endelige afgørelse. 
 
Afgørelsen kan være en bevilling eller et afslag. Den bliver truffet efter § 100 i lov om 
social service samt vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse 
nr. 10280 af 14.12.2017. 
 
Hvis du bevilges merudgifter skal vi følge op på din bevilling én gang årligt. Der kan i 
enkelte tilfælde være en længere opfølgningsperiode. 
Hvis du får nye merudgifter i løbet af året, skal du kontakte Visitation og Understøttelse, 
da der skal træffes ny afgørelse.  
Er der ændringer i dine eksisterende merudgifter, skal du også kontakte Visitation og 
Understøttelse. Dog har vi ikke pligt til at træffe en ny afgørelse ved ændring af dine 
eksisterende merudgifter, før der er gået et år fra din seneste bevilling. 
 
Hvis den årlige opfølgning betyder, at du ikke længere er omfattet af personkredsen 
eller dine merudgifter ikke længere overstiger minimumsgrænsen, stopper vi den 
månedlige ydelse. Vi sender en afgørelse til dig, hvor du bliver gjort opmærksom på, at 
ydelsen stopper ved udgangen af måneden. 
 
Din ret til merudgiftsydelse ophører, når du går på pension. Som folkepensionist har du 
blandt andet mulighed for at søge om personligt tillæg ved at henvende dig hos 
Borgerservice.  
 

11.  Hvordan kan du klage? 
Er du uenig i en afgørelse, kan du klage over den inden for 4 uger efter datoen for 
afgørelsen. Du bør uddybe din klage med en beskrivelse af hvad du er uenig i og 
hvorfor. Det giver os nemlig nye oplysninger, så vi kan genvurdere sagen. 
 
Hvis kommunen fastholder afgørelsen helt eller delvist, sender vi din klage og sagens 
akter videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vil herefter træffe afgørelse i sagen. 
 
Hvis vi ændrer afgørelsen, modtager du en ny afgørelse, Den nye afgørelse kan også 
være et afslag men nu på baggrund af andre oplysninger. Derfor modtager du også en 
ny klagevejledning. 
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12.  Følger bevillingen til merudgifter med, hvis jeg 
flytter til en anden kommune? 

Hvis du vil have dine merudgifter dækket, når du flytter til en anden kommune, skal du 
give besked til din nye bopælskommune om, at du har en merudgiftsbevilling fra 
Aabenraa Kommune.  
 
Din nye bopælskommune er forpligtet til at fortsætte udbetalingen svarende til din 
bevilling fra Aabenraa Kommune indtil de gennemfører en ny vurdering og træffer en 
ny afgørelse.  
  
Flytter du fra Aabenraa Kommune opfordrer vi dig derfor til at kontakte Visitation og 
Understøttelse og give samtykke til, at vi kan sende din merudgiftssag til den nye 
kommune, så du ikke selv skal indlevere oplysningerne. 
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Merudgiftskatalog 2023 
 

1. Befordring 
Hvis du har et øget transportbehov på grund af din nedsatte funktionsevne, kan 
merudgiften til befordring dækkes som en merudgift. f.eks. til hospitalskontrol og 
fysioterapibehandling.  
 

• Dækning af nødvendige merudgifter til befordring kan ydes uanset 
befordringsform dvs. både offentlige transportmidler, bil, handicapbil og taxa.  

• Som hovedregel beregnes transport efter den billigste offentlige transportform. 
Ved kørsel i bil anvendes statens laveste kørselstakst. 

• Der gives støtte til transport til nærmeste sygehus eller behandler. 
• Førtidspensionister der skal til behandling på sygehuse er som udgangspunkt 

berettiget til  
befordringsgodtgørelse fra regionen. 

 

2. Drift af bil 
Grundlæggende kan du få støtte til de udgifter, der udelukkende opstår, fordi driften af 
en større bil er dyrere end driften af en almindelig bil. Udgifter der er forbundet med at 
have en hjælpemiddelbil, fx forsikring, brændstof, reparationer, vask, m.v., skal du derfor 
som udgangspunkt selv afholde. Det skyldes, at borgere med handicap generelt ikke 
kan siges at have merudgifter til drift af bil alene på grund af en nedsat funktionsevne i 
forhold til bilejere, der ikke er handicappede. Et handicap betyder ikke nødvendigvis 
merudgifter til drift af bil. Det er derfor afgørende for vurderingen af merudgifter til 
drift af bil, om du ud fra et objektivt sammenligningsgrundlag ville have haft bil, hvis 
funktionsevnen ikke var nedsat. Vurderingen heraf skal ske ved at sammenligne dig 
med andre personer uden et handicap, på samme alder og i samme livssituation som 
dig. Det betyder, at kommunen ud over alder kan lægge vægt på beskæftigelse, 
uddannelse, bopælsforhold, civilstatus, husstandsstørrelse, aktivitetsniveau og 
mobilitet. 
 
Dæk 
Der er ikke lovkrav om brug af vinterdæk i Dannmark. Der kan som udgangspunkt ikke 
bevilges merudgifter til vinterdæk, da der ikke er lovkrav om hvilke dæk der skal 
anvendes på bilen.  
Såfremt der kommer nødvendig dækskifte på bilen, der gør at bilen ikke kan anvendes 
forsvarligt vil merudgiften til dæk blive vurderet individuelt.  
 
Service 
Der kan ikke bevilges dækning af nødvendige merudgifter til løbende service, da der er 
tale om et løbende eftersyn og ikke et lovpligtig eftersyn. 
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3. Særlig diæt 
Hvis du er diabetiker kan der medregnes merudgifter til diabetesdiæt. Størrelsen af 
merudgiften afhænger af dit energibehov samt om diæten er med eller uden 
specialvarer. Til beregningen af merudgiften anvendes Diabetes foreningens takster. 
Udgifter til juice eller druesukker kan efter en konkret vurdering medtages som en 
merudgift, hvis du har insulinkrævende diabetes. Der tages udgangspunkt i billigste 
produkt.  
Merudgiftsydelsen kan dække særlige diætpræparater, hvis du har følingssygdom. Der 
kan derfor ikke dækkes merudgifter til særlig kost ved cøliaki, laktoseintolerans eller 
fødevareallergi, hvis det er din eneste funktionsnedsættelse. Hvis du derimod er 
omfattet af personkredsen for merudgifter på baggrund af en anden lidelse, kan 
merudgifterne til særkosten godt medregnes i de samlede udgifter. 
 

4. Medicin 
Får du medicin, der er ordineret som følge af din nedsatte funktionsevne, kan 
merudgiftsydelsen dække tilskudsberettiget medicin til den del af din egenbetaling, 
der ikke kan dækkes efter sundhedslovens regler.  
Egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin udgør i 2023 4.435 kr. årligt. 
Håndkøbsmedicin/cremer der er ordineret og nødvendig for at du kan leve et så 
normalt liv som andre uden en funktionsnedsættelse, kan merudgiftsydelsen dække 
udgiften hertil. 
 
Er du medlem af Sygeforsikring Danmark og får refusion herfra til medicinudgifter, da 
modregnes refusionen i din merudgiftsydelse. 
 

5. Boligudgifter 
• Udgifter til husleje, der er nødvendigt som følge af den nedsatte funktionsevne, 

der ligger ud over det beløb, som andre personer uden en funktionsnedsættelse 
på samme alder og i samme livssituation har, kan dækkes som en merudgift. 
Der skal ikke tages udgangspunkt i de huslejeudgifter du har, inden du bliver 
nødt til at flytte som følge af din nedsatte funktionsevne. Derimod skal 
elementer som alder, beskæftigelse, uddannelse og lokale prisniveauer 
inddrages, ved vurderingen af den nødvendige merudgift. 

• Flytteudgifter, hvis der er tale om en nødvendig flytning grundet din 
funktionsnedsættelse. 

• Indskudslån, hvor der er tale om et nødvendig boligskifte grundet din 
funktionsnedsættelse. 

 

6. Ekstra varmeudgifter 
Hvis der foreligger en lægefaglig vurdering på, at du har behov for ekstra opvarmning i 
1 eller flere rum grundet din funktionsnedsættelse, kan merudgiften til varme dækkes 
af merudgiftsydelsen. 
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7. Merudgift på tøj og fodtøj 
Der kan dækkes merudgifter til tøj og fodtøj, som følge af din nedsatte funktionsevne: 

• Hvis du har en deformitet eller ganske særlig legemsbygning eller lignende og 
har behov for særlig dyrt eller udformet tøj, der ikke kan bevilges som et 
hjælpemiddel. 

• Hvis du på grund af din funktionsnedsættelse har ekstraordinært slidtage på tøj 
og sko. 

 
Beregningen af merudgifter er efter bedst, billigst egnede og der tages udgangspunkt 
i hvad andre personer i samme alder og i samme livssituation, men uden en 
funktionsnedsættelse køber af tøj og fodtøj. 
 

8. Håndsrækninger 
Når vi skal vurdere udgifter til håndsrækninger, tager vi hensyn til om 
håndsrækningerne kan ydes efter andre bestemmelser i lov om social service. 
 
Eksempler på håndsrækninger; 
Rengøring af handicapbil; 4 timer / år 
Udvendig vinduesvask: 3 timer /år 
Græsslåning; i perioden fra midt april til midt oktober = 26 uger  
Hækklipning; 1 gang årligt.  
Snerydning efter regning 
Udgifter til malearbejde/reparation som du ikke selv kan udføre som følge af din 
funktionsnedsættelse foretages ud fra en individuel konkret vurdering. 
 
Når vi vurdere dit nødvendige behov for merudgifter til håndsrækninger, gør vi det ud 
fra en individuel og konkret vurdering af husstandens samlede situation. Det forventes 
at øvrige medlemmer af husstanden deltager i udførelsen af opgaverne.  
 
Til beregning af timelønnen for 2023 anvendes: 135,19 kr./ time, FOA’s løntrin 11. 
 

9. Ekstra tøjvask og tørring 
Har du på baggrund af din funktionsnedsættelse behov for ekstra vask og tørring af 
beklædning, sengetøj og lignende, kan merudgiften dækkes af merudgiftsydelsen. 
 
Vask 
Den gennemsnitlige skønnede udgift pr. vask (=el og vand) inkl. afskrivning og 
reparation er 8,67 kr.  
Dertil lægges udgifter til vaskemiddel. Der tages udgangspunkt i Energistyrelsens 
beregnede tillæg som er 1,25 kr. pr. vask. 
 
Tørring 
Den gennemsnitlige merudgift pr. tumbling inkl. afskrivning og reparation er 11,88 kr. 
pr. gang. 
Der ydes som hovedregel kun merudgifter til tørring i tørretumbler 20 uger årligt, idet 
det forventes, at der tørres på tørresnor udenfor. 
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