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Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse, hvad busser indkøbt af plejehjem helt konkret må anvendes til? 

 

Svar 

Det lægges til grund, at der med plejehjemsbusser menes køretøjer, der er afgiftsfritaget 

efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra a. Bestemmelsen omfatter køretøjer, 

som anvendes af plejehjem, ældrecentre og lignende institutioner til befordring af egne 

beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få 

vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder.  

 

For så vidt angår transport af beboerne findes der ingen særlige begrænsninger af formå-

let med transporten. Det afgørende er, at transporten er i beboernes interesse og sker på 

baggrund af disses behov. Det er således muligt at transportere beboere til både fælles ak-

tiviteter og private gøremål, herunder besøg hos læge, frisør, bank, familiearrangementer 

mv. I forbindelse med transport af beboere, er det også muligt at transportere beboernes 

pårørende. 

 

For så vidt angår hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på plejehjemmet, må 

transporten kun ske med henblik på deltagelse i de aktiviteter, som vedkommende er visi-

teret til. Busserne må således ikke anvendes til transport af sådanne personer til andre for-

mål, eksempelvis kørsel til frisør eller læge. 
 

Køretøjerne kan desuden benyttes til andre formål, der er i institutionens interesse, ek-

sempelvis benyttelse til indkøb, uddannelsesaktiviteter, bortkørsel af affald til losseplads 

mv. Kørslen må i disse tilfælde ikke omfatte andre end dem, der er tilknyttet den eller de 

institutioner, som ejer eller som er registreret som bruger af bussen. Det vil typisk være 

personalet på institutionen, men kan også fx være fast tilknyttede frivillige. 
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