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Del B 
 

Fylles ut elektronisk og sendes med del A ved behov. For ubenyttede felt skrives «N/A» som navn 
 
 

2 

Navn:  Stilling / Område:  
Mailadresse:  Mobilnummer:  
Gyldig fra dato:  Gyldig til dato:  
Selvstendig adgang til Telenors arealer:  Følgetjeneste til Telenors arealer:  
Er «7-03 Bestilling av adgang til Telenors arealer» lest og forstått?  

3 

Fylles kun ut hvis GB skal kunne bestille adgang/ledsager til arealer underlagt Sikkerhetsloven (skjermingsverdige arealer / T4) 
Fødselsnummer:  Nasjonalitet:  
Sikkerhetsklarert for:  Autorisert for:  
Selvstendig adgang til skjermingsverdige arealer:  Ledsager til skjermingsverdig arealer:  

Er «7-06-1 Plikter og ansvar i Telenors skjermingsverdige arealer» lest og forstått?  
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Navn:  Stilling / Område:  
Mailadresse:  Mobilnummer:  
Gyldig fra dato:  Gyldig til dato:  
Selvstendig adgang til Telenors arealer:  Følgetjeneste til Telenors arealer:  
Er «7-03 Bestilling av adgang til Telenors arealer» lest og forstått?  
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Fylles kun ut hvis GB skal kunne bestille adgang/ledsager til arealer underlagt Sikkerhetsloven (skjermingsverdige arealer / T4) 
Fødselsnummer:  Nasjonalitet:  
Sikkerhetsklarert for:  Autorisert for:  
Selvstendig adgang til skjermingsverdige arealer:  Ledsager til skjermingsverdig arealer:  

Er «7-06-1 Plikter og ansvar i Telenors skjermingsverdige arealer» lest og forstått?  
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Navn:  Stilling / Område:  
Mailadresse:  Mobilnummer:  
Gyldig fra dato:  Gyldig til dato:  
Selvstendig adgang til Telenors arealer:  Følgetjeneste til Telenors arealer:  
Er «7-03 Bestilling av adgang til Telenors arealer» lest og forstått?  

3 

Fylles kun ut hvis GB skal kunne bestille adgang/ledsager til arealer underlagt Sikkerhetsloven (skjermingsverdige arealer / T4) 
Fødselsnummer:  Nasjonalitet:  
Sikkerhetsklarert for:  Autorisert for:  
Selvstendig adgang til skjermingsverdige arealer:  Ledsager til skjermingsverdig arealer:  

Er «7-06-1 Plikter og ansvar i Telenors skjermingsverdige arealer» lest og forstått?  
 

5 
Sted:  Dato:  

Elektronisk signatur:  Skjemaet sendes til epost:   

Ferdig utfylt del B signeres elektronisk og sendes sammen med del A  
på epost til eget kontaktpunkt i Telenor for verifikasjon. 
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