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Kørsel i kommunale biler/køretøjer
Indledning og formål
Formålet med dette notat er at belyse de situationer, hvor lederen vurderer, at der er
et erhvervsmæssigt behov for at stille tjenestebil til rådighed. Kørsel i kommunale
biler sker i de tilfælde også mellem hjem og arbejdsplads.
Det er vigtigt at sondre mellem:




om den ansatte har et fast indmødested
kørsel i specialindrettede tjenestebiler
om tjenestebilen er nødvendig for den ansattes opgavevaretagelse

På enkelte områder og i helt særlige tilfælde, hvor konkrete betingelser om køretøjets
indretning er opfyldt, og hvor der er et erhvervsmæssigt behov, stilles tjenestebil til
rådighed for den ansatte.

Lovgivning og fakta
Ifølge vejledning fra SKAT SKM2008.354 gælder særlige regler for specialindrettede
køretøjer.
Reglerne for ansattes kørsel mellem hjem og arbejde i et specialindrettet køretøj er
betinget af, at der er et erhvervsmæssigt behov, og kørslen anses for foretaget i
kommunens interesse.
Kørslen anses for foretaget i kommunens interesse, hvis der er et erhvervsmæssigt
behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde, og det specialindrettede
køretøj er nødvendigt, for at den ansatte kan udføre sit arbejde.
Definitionen på et specialindrettet køretøj er blandt andet en varebil (gule plader), der
på grund af erhvervsmæssige behov er indrettet med fastspændte reoler, nødvendigt
værktøj og materialer, og køretøjet generelt bærer præg af erhvervsmæssig
anvendelse.
Et specialindrettet køretøj er ikke omfattet af reglerne om fri bil.
Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i et særligt indrettet køretøj betragtes som fri
befordring. Den ansatte beskattes ikke af kørslen mellem hjem og arbejdsplads. Det
er en forudsætning, at den ansatte ikke tager befordringsfradrag for kørslen.

Køretøjet må ikke anvendes til privat kørsel. I meget begrænset omfang og når visse
betingelser er opfyldt, kan køretøjet anvendes til privat kørsel. Det gælder, når det
drejer sig om svinkeærinder, og den generelle bagatelgrænse for den samlede værdi
af personalegoder overholdes (5.800 kr. i 2016).

Procedure ved ansættelse
Ved Aabenraa Kommune stilles der på enkelte områder i særlige funktioner
tjenestebiler til rådighed for ansatte. Det gælder eksempelvis, hvor der er
vagtordninger, tilsynsfunktioner og/eller forskellige mødesteder, hvor arbejdsopgaven
skal udføres. Det forudsættes, at det specialindrettede køretøj er nødvendigt for, at
den ansatte kan udføre sit arbejde.
Den enkelte leder vurderer, hvorvidt tjenestebilen er nødvendig, for at den ansatte
kan udføre sit arbejde. Lederen er ansvarlig for, at de fornødne oplysninger i
forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejdsplads er afgivet.
Lederen skal via lønadministrationen sikre, at der er sat kryds i ”rubrik 11”, og at der
kommer et notat i personalesagen omkring specialindrettede køretøjer.
Kommunen afholder samtlige driftsudgifter til tjenestebilen, inklusiv udgifter i
forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejde. Det betyder, at lederen ved
ledelsestilsynet fører kontrol med tjenestebilen og kørsel i tjenestebilen.
Ved ansættelsen orienterer lederen HR-afdelingen om sin vurdering, hvis den ansatte
har en funktion eller en ordning, der nødvendiggør kørsel i et specialindrettet køretøj,
som den ansatte får stillet til rådighed. Notat herom ligges i den ansattes
personalesag.

Eksempler på hvornår der er tale om tjenestebil
Konkrete eksempler på områder hvor et specialindrettet køretøj stilles til rådighed kan
være vintervagtordninger eller en tilsynsfunktion, hvor der er et erhvervsmæssigt
behov for køretøjets indretning, og hvor køretøjet er nødvendigt for, at den ansatte
kan udføre sit arbejde. Det er endvidere en betingelse, at den ansatte ikke har et fast
indmødested, men skal udføre opgaverne forskellige steder i kommunen.
Det betyder, at det ikke er tilladt at stille et specialindrettet køretøj til rådighed for
den ansatte, der har fast indmødested for eksempel på et plejecenter, en dag/døgninstitution eller rådhuset, idet der ikke er et erhvervsmæssigt behov for den
ansattes kørsel mellem hjem og arbejde i det specialindrettede køretøj.
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