Skjema 4RM

Melding om skifte av eier / eier av leasingskontrakt for kjøretøy med
BN materiellkort eller JBV-vognkort
Notification of change of owner / owner of leasing contract for railway
vehicle with BN materiellkort or JBV-vognkort
Dersom kjøretøyet eller bruken endres på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende BN
materiellkort / JBV-vognkort må skjema: Søknad om BN materiellkort for kjøretøy (for bruk av
jernbanekjøretøy på Bane NORs infrastruktur) sendes inn i tillegg.
If the vehicle or the use of it changes in a way that is not in accordance with the current BN
materiellkort / JBV-vognkort the form: Application for BN materiellkort (for use of rolling stock on
Bane NOR’s infrastructure) has to be submitted in addition.
Dersom kjøretøyet ikke har gyldig Teknisk kontrollfrist må skjema: Søknad om fornyelse av BN TKF
(teknisk kontrollfrist) for jernbanekjøretøy sendes i tillegg.
If the vehicle does not have valid «Teknisk kontrollfrist» the form: Application for renewal of BN TKF
(time limit for renewal of technical inspection) has to be submitted in addition.
1. Opplysninger om eier / Information about the owner
Firma /
Company:
Adresse /
Address:
Kontaktperson / Navn / Name:
Contact

E-post / E-mail:

Telefon / Phone:

2. Opplysninger om tidligere eier / Information about previous owner
Firma /
Company:
Navn / Name:

E-post / E-mail:

Telefon / Phone:

3. Opplysninger om materiellet / Information regarding the vehicle
1

Type materiell /
Type of vehicle

2

BN materiellkort nr. Mk xxx-xxx

3

Dato for overtagelse /
Date of aquisiton

4

Materielldata fremkommer i eksisterende BN
materiellkort er korrekt / Vehicle data in existing BN
materiellkort is correct.

Ja / Yes

Nei / No

Supplerende / korrigerte materielldata er vedlagt /
Supplementary correct information for the vehicle is
attached.

Ja / Yes

Nei / No
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4. Opplysninger om dokumentasjon / Information regarding documentation
1

Er all relevant dokumentasjon overtatt fra tidligere eier? /
Is all relevant documentation received from earlier owner?

Ja / Yes

Nei / No

2

Er bruker- og vedlikeholdsdokumentasjon oppdatert og
korrekt? /
Are user- and maintenance documentation updated and
correct?

Ja / Yes

Nei / No

Er planlagt bruk den samme som tidligere bruk? (Hvis ikke,
redegjør for endring) / Is planned use the same as previous
use? (if not, explain deviation)

Ja / Yes

Nei / No

4

Er kjøretøyet modifisert? (Hvis ja, redegjør for endring)
Is vehicle modified (if Yes, explain modification)

Ja / Yes

Nei / No

5

Er alt foreskrevet vedlikehold utført? /
Is all prescribed maintenance performed?

Ja / Yes

Nei / No

3

5. Ny eiers signatur / New owner's signature
Det bekreftes med dette at de ovennevnte opplysninger er korrekte. /
I confirm that the above information is correct.
Sted /
Place:

Dato/
Date:

Dette dokumentet er basert på mal STY-601453, rev. 000

Signatur /
Signature

Side 2 av 2

