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Ansøgning om kørselsbevilling til Læge og Speciallæge 

Bemærk der ikke køres til sygehuset, tandlæge, frisør, fysioterapi m.m. 

 

 

 

 Jeg modtager folkepension 

 Jeg modtager førtidspension 

 Jeg modtager ikke pension 

 

Er dit behov for kørsel permanent?  

  Permanent      Midlertidigt – jeg forventer at have behov for kørsel i ____ måneder 

 

 Der er bil i min husstand 

Jeg søger om kørsel, selvom der er en bil i min husstand, fordi:  

        

 Jeg kan benytte offentlig transport 

Jeg søger om kørsel, selvom jeg kan benytte offentlig transport, fordi:  

        

 Jeg kan ikke benytte offentlig transport 

Fordi:       

 

Min gangdistance er: 

 Under 100 m   100-150 m   150-200 m   over 500 m

  

Navn:     

CPR:     

Adresse:    

     

Telefon:    

Postnr.:    

By:    

Kommune:    

Ved midlertidig kørsel laver vi som standard en bevilling på 3 måneder. 

Husk at udfylde side 2 / bagsiden
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Kender du Sydtrafiks flexturordning? 

Flextur er et supplement til busserne. Der er ingen faste stoppesteder og køreplaner, men der køres 

fra adresse til adresse. Du kører i mindre vogne sammen med andre passagerer ligesom i bus og tog. 

 

Kan du bruge Sydtrafiks Flexturordning? 

  Ja   Nej   Ved ikke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan kommer du rundt i byen, når du f.eks. skal handle? (Angiv gerne flere svar) 

 Kører selv 

 Kører med andre 

 Bus 

 Går selv 

 Benytter El/Stor 

kørestol eller lign. 

 

 Taxa 

 Sydtrafiks flexturordning 

 Andet:  

    

 

 

Bruger du hjælpemidler? 

 
 Krykker/stok/blindestok 

 Rollator/gangstativ 

 Manuel kørestol 

 El/Stor kørestol eller lign. 

 Iltapparat 

 
 Andet:  

    

Yderligere kommentarer: 

       

       

       

       

       

       

       

Tro og love  
Undertegnede bekræfter på tro og love ovenstående oplysninger og er indforstået med, at der 

kan indhentes yderligere oplysninger fra andre forvaltninger i Vejle Kommune samt min læge i 

forbindelse med behandlingen af min ansøgning.  

 

Du har pligt til straks at underrette Kørselskontoret om ændringer i de ovenstående forhold 

ifølge Retssikkerhedslovens § 11 stk. 2. Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre, at 

der rejses krav om tilbagebetaling i henhold til Straffelovens § 289a. 

 

Dato:  Underskrift:                


