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SØKNAD OM REFUSJON
FOR INNLEVERTE PIGGDEKK

Fylles ut av bileier
Bilens registreringsnr.

Bileiers etternavn og fornavn (Bruk blokkbokstaver)

Bileiers organisasjonsnr.

Adresse

(Fylles ut hvis bil eies av firma)

Postnr.

Bileiers kontonr.

Tlf.

Poststed

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 minst like mange piggfrie vinterdekk til eieren som det antall piggdekk jeg har mottatt og ført opp for refusjon. Jeg bekrefter at salg 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:

Søknad om refusjon betyr at bileier aksepterer vilkårene. Parter i saken er bileier og Trondheim kommune. Ordningen gjelder for:
a) bileier som har registrert bosted i Trondheim kommune, samt firmabiler med registrert firmaadresse i Trondheim
b) bileier som er registrert heltidsstudent i Trondheim og har midlertidig bosted i Trondheim
c) bileier med bosted i annen kommune som har registrert fast arbeidsgiver og arbeidssted i Trondheim
Ordningen gjelder også for biler hvor det tidligere er gitt refusjon for piggdekk, dersom bilen har skiftet eier.
NB! Ordningen gjelder ikke for biler som brukes i Trondheim av andre enn eier.
Ordningen gjelder ved kjøp og innlevering i perioden 01. september til og med 31. desember 2016.
Det gis refusjon ved innlevering av maks 4 piggdekk pr. bil, forutsatt samtidig kjøp av tilsvarende antall piggfrie
vinterdekk. Dekkene må kjøpes hos registrert forhandler i Norge. Bilen skal være registrert i hele kampanjeperioden.
Refusjonssøknaden skal være korrekt og tydelig utfylt på alle punkter.
Dokumentasjon (stiftes sammen med refusjonssøknaden):
a) kvittering som bekrefter antall kjøpte piggfrie vinterdekk, salgsdato og pris
b) studenter må dokumentere studium (studiebevis) og bostedsadresse (leiekontrakt, dokumentasjon fra utleier) i Trondheim
c) bileier fra andre kommuner må dokumentere at arbeidsgiver og arbeidssted er registrert i Trondheim.
d) Ordningen gjelder også for ektefelle/samboer hvis denne har arbeidssted i Trondheim.
Bileier/den som opptrer for bileier er ansvarlig for å sende dokumentet til riktig adresse i Trondheim kommune.
Feil eller mangelfull utfylling/dokumentasjon vil medføre retur av skjema og forsinkelse i utbetalingen.
Bileier vil ved misbruk av eller forsøk på misbruk av ordningen miste retten til refusjon.
Utbetaling vil skje etter at Trondheim kommune har godkjent refusjonssøknaden. Behandlingstiden vil normalt være 4-6 uker
etter mottak av korrekt utfylt søknad.

Sendes av bileier innen 31.12.16 til: Trondheim kommune, Miljøenheten, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim
si14109
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