
5.1 Tillæg til Movias Kvalitetsstandard for Individuel Handicapkørsel

Lovgrundlag Lov om trafikselskaber – Individuel handicapkørsel for svært
bevægelseshæmmede, nr. 582 af 24. juni 2005 § 11.

Ydelsestype Individuel handicapkørsel for blinde og svagtsynede.
Flextrafik - Movia

Formål Formålet med indsatsen er at: 
• Sikre at blinde eller svagtsynede borgere har mulighed for 

at deltage i fritidsaktiviteter /-gøremål.

Målgruppe Blinde og svagtsynede borgere i Gribskov Kommune.

Kriterier for tildeling For at blive medlem af kørselsordningen skal følgende betingelser
være opfyldt:

• Bruger skal være fyldt 18 år
• Bruger skal have fast bopæl i Gribskov Kommune.
• Bruger skal opfylde de officielle blindhedskriterier 

(synsbrøk 6/60 eller derunder på bedste øje eller et 
synsfelt på 10 grader eller derunder).

• Hvis der ikke er visiteret til hjælpemidler, skal en individuel
konkret vurdering påvise, at brugeren på grund af sit 
synshandicap, er ude af stand til at benytte kollektiv trafik.

Indsatsen kan 
omfatte 

Handicapkørsel til fritidsformål som eksempelvis besøg hos familie
og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter.

Levering/omfang Der gives mulighed for 104 årlige enkeltture. Der bevilges som
hovedregel ikke ekstra ture. Ved tilmelding til individuel 
handicapkørsel orienterer Movia om de
gældende regler for brug af kørselsordningen.

Når bruger er godkendt til individuel handicapkørsel, er bruger 
selv ansvarlig for al kommunikation med Movia.

Egenbetaling Bruger betaler et årligt abonnement og en pris pr. tur.
Prisen reguleres årligt og kan indhentes på Movias hjemmeside.

Mulighed for at 
medbringe

Bruger kan gratis medtage på turen:
• 2 børn under 12 år.
• Fører– eller servicehund
• Små hunde eller andre dyr i taske eller kurv, dog max. et 

styk.
• Nødvendige hjælpemidler – højest 2 styk (dog kun 1 el-

dreven kørestol)
• Bagage – højest 1 kuffert og 1 styk håndbagage.



• Bruger har mulighed for at medbringe 2 ledsagere. Der 
opkræves et tillæg på 50 % af turens pris pr. ledsager. 
Ledsager må ikke have brug for hjælp eller være kunde 
hos Flextrafik.

Leverandør af 
ydelsen

Trafikselskabet Movia

Flextrafik

Gammel Køge Landevej 3 
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