
  
7-03 Bestilling av adgang til Telenors 

arealer  

Prosedyren beskriver godkjent fremgangsmåte for bestilling av 

selvstendig adgang til administrative og tekniske arealer 

tilhørende Telenor i Norge, og skal benyttes av både Telenor-

ansatte og personer tilknyttet eksterne organisasjoner. 

Personer som har behov for selvstendig adgang til Telenors 

arealer skal henvende seg til «Godkjent bestiller» i sin 

organisasjon, som så følger prosedyren for å bestille adgang.  

7-03-1A Innmelding av Godkjent Bestiller 

av adgang til Telenors arealer  

Skjemaet benyttes av hovedkontakt ved innmelding av 

«Godkjente Bestillere» av adgang til Telenors arealer. Det er 

kun selskaper som har direkteavtale med Telenor som kan få 

utnevnt «Godkjent Bestiller». 

Skjemaet sendes til Wholesale Kundeservice for verifikasjon og 

implementering hos Telenors Adgangskontroll. 

7-03-1B Innmelding av Godkjent Bestiller 

av adgang til Telenors arealer   

Skjemaet benyttes hvis man har behov for å melde inn flere 

«Godkjente Bestillere», og skal sendes til kontaktpunkt i 

Telenor sammen med 7-03-1A. 

7-03-2A Innmelding av predefinert område 

for adgangsbestilling Telenor 

Skjemaet benyttes når det er ønskelig å gruppere flere 

arealer/anlegg slik at adgangsbestilling kan forenkles. 

skjemaet benyttes både for etablering og ved endring av 

predefinerte områder (grupperingen av arealer/anlegg). Skjemaet 

sendes inn av «Godkjent Bestiller» til Adgangskontrollen i 

Telenor. 

7-03-2B Innmelding av predefinert område 

for adgangsbestilling Telenor 

Skjemaet benyttes hvis man har behov for å melde inn flere 

arealer/anlegg, og skal sendes til Adgangskontrollen i Telenor 

sammen med 7-03-2A. 

7-03-3A Bestilling av selvstendig adgang til 

Telenors arealer 

Skjemaet benyttes av «Godkjent Bestiller» ved bestilling av 

adgang til Telenors arealer for personell som har tjenstlig behov. 

Skjemaet sendes til Adgangskontrollen i Telenor. 

7-03-3B Bestilling av selvstendig adgang til 

Telenors arealer 

Skjemaet benyttes hvis man har behov for å bestille adgang til 

flere arealer/anlegg, og skal sendes til Adgangskontrollen i 

Telenor sammen med 7-03-3A. 

7-06 Plikter og ansvar ved opphold og 

arbeid i Telenors tekniske arealer 

Skal leses av alle personer som skal ha adgang til Telenors 

tekniske arealer. Skal også leses av «Godkjent Bestiller». 

7-06-1 Plikter og ansvar i Telenors 

skjermingsverdige arealer 

Skal leses av alle personer som skal ha adgang til Telenors 

skjermingsverdige arealer (underlagt sikkerhetsloven). Skal også 

leses av «Godkjent Bestiller». 

 

 


