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Innmelding av predefinert område for adgangsbestilling Telenor 

Prosedyre 7-03-2A, versjon 3.1 - Security Telenor Norge 8/12-2017 

 
Del A 

Må fylles ut elektronisk – ufullstendige bestillingsskjemaer returneres. 
 
 

1 
Selskap / Firmanavn:  Organisasjonsnummer:  
Postadresse:  Postnummer / sted:  
Godkjent bestiller:  Mailadresse / mobilnr:  

 
 

2  Innmeldingen gjelder:   Følgende arealer skal:  
 

Info om predefinert område: 
 

 

3 Navn:  I hvilke fylker er 
arealene lokalisert: 

 
Totalt antall arealer:  

 

Innmeldingen gjelder følgende arealer. Ved behov benyttes del B: 
 

 
4-1 

Lokasjonsnavn:  Gateadresse:  
Rom / areal:  Alle areal ønskes:  
INSA-signatur:  Postnummer / sted:  

 
4-2 

Lokasjonsnavn:  Gateadresse:  
Rom / areal:  Alle areal ønskes:  
INSA-signatur:  Postnummer / sted:  

 
4-3 

Lokasjonsnavn:  Gateadresse:  
Rom / areal:  Alle areal ønskes:  
INSA-signatur:  Postnummer / sted:  

 
4-4 

Lokasjonsnavn:  Gateadresse:  
Rom / areal:  Alle areal ønskes:  
INSA-signatur:  Postnummer / sted:  

 
4-5 

Lokasjonsnavn:  Gateadresse:  
Rom / areal:  Alle areal ønskes:  
INSA-signatur:  Postnummer / sted:  

 
4-6 

Lokasjonsnavn:  Gateadresse:  
Rom / areal:  Alle areal ønskes:  
INSA-signatur:  Postnummer / sted:  

 
 

5 
Sted:  Dato:  

Elektronisk signatur:  Sendes på mail til: eak@telenor.com 

 
Ferdig utfylt bestilling sendes på epost til Adgangskontrollen i Telenor  

  

Veiledning for utfylling av skjemaet – fylles ut elektronisk: 
1: Firma- og personinformasjon for godkjent bestiller. 
2: Gjelder innmeldingen endring på eksisterende predefinert område, eller etablering av et nytt? 
3: Navn som ønskes på predefinert område. I hvilke fylker ligger arealene som inngår i predefinert område? 

Hvor mange arealer inngår totalt i predefinert område? For ubenyttede felt skrives N/A som lokasjonsnavn. 
4: Informasjon om arealene som skal inngå i predefinert område. INSA-signatur oppgis hvis det er kjent.  
     Bruk 7-03-2B ved behov for å registrere flere arealer. 
5: Elektronisk signatur anbefales og brukes hvis tilgjengelig (la ellers ruten stå blank). 
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