Skjema D (Søkers egenerklæring) / Form D (Applicants self-declaration)

Søknad om forlenget BN TKF (Teknisk kontrollfrist) for
godsvogner* med BN Materiellkort /
Application for extended BN TKF (Technical inspection period) for
freight wagons* with BN Materiellkort

* Siffer 1 i EVN (European Vehicle Number) må være enten 2, 3, 4 eller 8. /
Digit 1 in EVN (European Vehicle Number) must be either 2, 3, 4 or 8.
Skal fylles ut av innehaver/bruker av kjøretøyet: /
Shal be filled in by owner/user of the wagon:
Firma: / Company:
Adresse: / Address:
Kontaktperson: /
Contact person:

Tlf.: / Phone:

E-post: / Email:

Informasjon om kjøretøy: /
Information about the wagon:
Innehavers typebet.: /
Owners type designation:

Innehavers nr.: /
Owners no.:

EVN (European Vehicle Number): /
EVN (European Vehicle Number):
Informasjon fra vognens BN materiellkort / nyeste TKF (kan også hentes med BN TKF-app): /
Information from BN materiellkort / recent TKF (also available with BN TKF-app):
TKF saksnr.: / TKF archive reference no.:

Mk: / Mk:
Gyldighet: / Valid:

Fra: / From:

Til: / To:

Informasjon om ECM: /
Information about ECM (Entity in Charge of Maintenance):
ECM navn: / ECM name:
ECM har gyldig sertifikat iht. ECM Certificate Database: /
ECM certificate valid in ECM Certificate Database:

Nei / No

Ja / Yes

Egenerklæring fra innehaver/bruker: /
Self-declaration from owner/user:
Finnes merknad fra ECM vedrørende drift, teknisk tilstand eller utført vedlikehold (ja/nei)? (Hvis ja,
redegjør for merknad i vedlegg).: /

Ja / Yes

Are there any ECM comments regarding use, technical condition or performed maintenance
(yes/no)? (If yes, account for comment in attachment).:

Nei / No

Innehaver/Bruker bekrefter herved at: /
Owner /user confirms that:
• Avtale med ECM oppført for godsvognen i europeisk kjøretøyregister (EVN) er gyldig/ikke utløpt. /
Agreement with ECM listed in the EVN registration of the wagon is valid/not expired.
• Alt vedlikehold er utført i henhold til fastsatt vedlikeholdsprogram for vognen. /
All maintenance according to maintenance program for the wagon is performed.
• Alle funn som er avdekket ved teknisk kontroll er utbedret. /
All deviations/defects detected by technical inspection are rectified.

Informasjon og søknadsskjemaer: / Information and application forms:
https://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Godkjenning-av-arbeidsmaskiner-
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•

•

Det ikke er foretatt endring på kjøretøyet siden siste BN Materiellkort ble utstedt utover de som evt. er beskrevet
i denne søknaden. /
No modification of the wagon has been done after issue of latest and valid BN Materiellkort, except what is
explained in this application.
Vognens bruker- og vedlikeholdsdokumentasjon er oppdatert og komplett. /
Wagon’s manuals/documentation for usage and maintenance are updated and complete.

Eventuell kommentar fra innehaver/bruker: /
Applicant's comments:

Bekreftelse av søker: /
Confirmation of applicant:
Søker/eier: / Applicant/owner:

Firma: / Company:

Informasjon og søknadsskjemaer: / Information and application forms:
https://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Godkjenning-av-arbeidsmaskiner-

Sted & dato: / Place & date:
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