Trondheim kommune
Klima- og miljøenheten
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
Telefon: 72 54 25 50
E-post: klima-miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Fylles ut av bileier

HUSK
KVITTERING OG
DOKUMENTASJON!

2022
SØKNAD OM REFUSJON
FOR INNLEVERTE PIGGDEKK

Bilens registreringsnr.

Bileiers etternavn og fornavn (Bruk blokkbokstaver)

Bileiers org. nr (FYLLES UT AV BEDRIFTER)

Adresse

Postnr.

Bileiers bankkontonr.

Poststed

Tlf.

E-post

Bileiers erklæring (eller den som opptrer for bileier)

Jeg bekrefter med dette at jeg søker om refusjon for innleverte piggdekk på vilkår som er trykt på dette skjemaet.
Jeg forstår at jeg ved misbruk av ordningen vil miste retten til refusjon for den aktuelle bilen.
Sted

Dato

Bileiers (eller den som opptrer for bileier) underskrift

Mottatt antall piggdekk pr. bil
(Maks. 4 stk. - kr 300,- pr stk)

Dekkselgers erklæring

Jeg bekrefter å ha kontrollert bilens kjennetegn (bil eller vognkort) og eiers navn. Videre bekrefter jeg å ha solgt/lagt om minst like mange piggfrie
vinter-dekk til eieren som det antall piggdekk jeg har mottatt og ført opp for refusjon. Jeg bekrefter at salg/omlegging og innbytte har foregått i
den perioden som det ytes refusjon for. Videre bekrefter jeg at piggdekkene vil bli levert til lovlig avfallsbehandling, jfr. forskrift om gjenvinning og
behandling av avfall av 01.07.2004 (avfallsforskriften).
Dato
Dekkselgers firmastempel og underskrift
Sted

Dekkselgers organisasjonsnr.

Dekkselgers firmanavn

Vilkår for ordningen

Ordningen gjelder:
Kjøp av inntil fire nye piggfrie vinterdekk og samtidig innlevering av tilsvarende antall piggdekk hos registrert dekkforhandler i Norge i perioden 1.9 31.12.22. Ordningen gjelder for:
- Privatpersoner som er registrert eier av bilen og folkeregistrert beboer, heltidsstudent eller fast arbeidstaker i Trondheim.
Ordningen gjelder også bileiers ektefelle/samboer med arbeidssted i Trondheim; eller
- Firma som er registrert eier av bilen, og som har registrert firmaadresse i Trondheim.
Registrert bileier kan kun benytte ordningen en gang per bil. Søker vil ved misbruk eller forsøk på misbruk av ordningen miste retten til refusjon.
Bilen skal være registrert ut 2022.
Dokumentasjon som må legges ved refusjonsskjemaet:
Alle søkere må legge ved:
- Kvittering som bekrefter antall kjøpte piggfrie vinterdekk, type, salgsdato og pris
Søkere som ikke er bostedsregistrert i Trondheim må i tillegg legge ved:
- Heltidsstudenter må legge ved kopi av studiebevis og dokumentere boforhold med leiekontrakt eller bekreftelse fra utleier.
- Arbeidstakere fra andre kommuner må dokumentere at arbeidsgiver og arbeidssted er registrert i Trondheim. Hvis det er bileiers samboer/
ektefelle som arbeider i Trondheim må dette dokumenteres.
Original eller bilde/kopi av søknad med nødvendig dokumentasjon sendes innen 31.12.22 til post- eller e-postadresse øverst på skjemaet. Behandlingstiden vil normalt være 4-6 uker. Vi tar kontakt hvis søknaden har feil eller mangler, men sender ikke varsel om godkjent søknad: Sjekk konto for
utbetaling.

Sendes av bileier innen 31.12.22 til Klima- og miljøenheten i Trondheim kommune.
m1754 Søknad om refusjon for innleverte piggdekk
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