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 Ældre- og handicapvenlig bolig  

En ældre- og handicapvenlig bolig kan på grund af dens indretning være med til at 

gøre dig mere selvhjulpen i forhold til at klare hverdagen.   

  

Hvordan søger jeg om en ældre- og handicapvenlig bolig?  

Du søger ved at udfylde et ansøgningsskema, som efterfølgende sendes til 

Visitationen i Halsnæs Kommune.  

  

Du kan finde ansøgningsskemaet på kommunens hjemmeside (www.halsnaes.dk). 

Du kan også få den udleveret ved at kontakte Visitationen eller spørge de 

hjemmehjælpere eller sygeplejersker, som støtter og hjælper dig i det daglige.  

  

Du kan i din ansøgning ønske, hvilket område du gerne vil have tilbudt en bolig i, 

men der kan ved specifikke ønsker forekomme ventetid.  

  

Du sender ansøgningen elektronisk via kommunens hjemmeside eller til Halsnæs 

Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.   

  

Kontaktoplysninger  

Visitationen Telefon 

4778 4300  

sundhed@halsnaes.dk  

  

Vurdering af din ansøgning  

Når din ansøgning er modtaget i visitationen, vurderer Visitationen om der er behov 

for et besøg af en visitator i forhold til at beskrive dine helbredsforhold og din bolig.   

  

Din ansøgning vil efterfølgende blive vurderet i Boligvisitationsudvalget. I 

vurderingen af dit behov kigges der på:  

• Dit behov for særlig indretning af din nuværende bolig  

• Om din nuværende bolig er uhensigtsmæssig i forhold til dit handicap eller 

sygdom  

http://www.halsnaes.dk/
http://www.halsnaes.dk/
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• Om du får mulighed for at blive selvhjulpen på et eller flere områder i en ældre- 

og handicapvenlig bolig  

• Om du har mulighed for at forlade og ankomme til din nuværende bolig  

• Om du har behov for støtte og pleje, som ikke kan imødekommes i din 

nuværende bolig.   

  

Boligvisitationsudvalget vil ligeledes vurdere om der er andre tilbud, der kan hjælpe 

dig til at forblive i din nuværende bolig.  

  

Afgørelse  

Det kan tage op til to måneder efter modtagelse af din ansøgning, før du modtager 

en afgørelse fra Boligvisitationsudvalget. Behandlingstiden afhænger af, om der 

skal indhentes supplerende oplysninger fra din læge, Hjemmeplejen eller 

Visitationen.   

  

Du får tilsendt afgørelsen skriftlig umiddelbart efter Boligvisitationsudvalgets 

beslutning.   

  

Venteliste  

Hvis du vurderes til at være berettiget til en ældre- og handicapvenlig bolig, bliver du 

optaget på en venteliste. Ventelisten er opstillet efter behov. Det vil sige, at den 

person, som har det største behov, får tilbudt den første ledige bolig.   

  

Tildeling af bolig  

Du vil modtage et skriftligt tilbud, hvori størrelsen på indskud og husleje indgår. Du 

kan kontakte kommunens Borgerservice, hvis du har økonomiske spørgsmål.     

  

Du kan altid takke nej til den bolig du får tilbudt, men der kan i disse tilfælde 

forekomme ventetid til du igen bliver tilbudt en bolig.  
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Halsnæs Kommune har følgende ældre- og handicapvenlige boliger: 

Adresse 2-rums 3-rums 

Bavnager, Ølsted 22  

Bellisvej, Frederiksværk 19  

Gærdesmuttevej, Hundested  9  

Klokkedybet, Frederiksværk 20 5 

Lathyrusvej, Frederiksværk 7  

Møllegårdsvej, Melby 21 7 

Fyrrenæsly, Lynæs 18 4 

På Lyngen, Hundested 8  

Sandkårsvej, Frederiksværk 6  

Sivsangervej, Hundested 35  

Søndergade, Hundested 13  

Tjalkavej, Melby 2  

Torvegade, Frederiksværk 27 3 

Turistvej, Hundested 8  

Vinderød Enghave, Frederiksværk 6  

Vognmandsgade, Frederiksværk 15 2 

Aase Hansensvej, Frederiksværk 70  

 

 


