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Sendes sammen med tilhørende bestillingsskjema 7-03-3A. Felter med rød ramme må fylles ut.  

 

 Bestillingen for person oppgitt i 7-03-3A gjelder også adgang til følgende anlegg/areal:  

 

Bestillingen gjelder: ---------- N/A -------- Tidsrom for adgang:  

Varighet på adgang:  Egendefinert fra/til dato:  til  

Adgang til:  Predefinert område:  

Anleggets navn / sted:  INSA-signatur (hvis kjent):   

Adgang til følgende areal:  

Behov for nøkkel til areal:  
 

 Bestillingen for person oppgitt i 7-03-3A gjelder også adgang til følgende anlegg/areal: 

 

Bestillingen gjelder: ---------- N/A -------- Tidsrom for adgang:  

Varighet på adgang:  Egendefinert fra/til dato:  til  

Adgang til:  Predefinert område:  

Anleggets navn / sted:  INSA-signatur (hvis kjent):   

Adgang til følgende areal:  

Behov for nøkkel til areal:  
 

 Bestillingen for person oppgitt i 7-03-3A gjelder også adgang til følgende anlegg/areal: 

 

Bestillingen gjelder: ---------- N/A -------- Tidsrom for adgang:  

Varighet på adgang:  Egendefinert fra/til dato:  til  

Adgang til:  Predefinert område:  

Anleggets navn / sted:  INSA-signatur (hvis kjent):   

Adgang til følgende areal:  

Behov for nøkkel til areal:  
 

 Bestillingen for person oppgitt i 7-03-3A gjelder også adgang til følgende anlegg/areal: 

 

Bestillingen gjelder: ---------- N/A -------- Tidsrom for adgang:  

Varighet på adgang:  Egendefinert fra/til dato:  til  

Adgang til:  Predefinert område:  

Anleggets navn / sted:  INSA-signatur (hvis kjent):   

Adgang til følgende areal:  

Behov for nøkkel til areal:  
 

 Tilleggsinformasjon og signatur av GB 

 Evt. tilleggsinformasjon:  

 
 Antall sider del C (anlegg):  

Elektronisk signatur GB: 
(Anbefales benyttet, men ikke påkrevd) 

 Skjemaet sendes på epost til: 
Må sendes fra GB’s registrerte mailadresse eak@telenor.com 

  
Ferdig utfylt bestillingsskjema 7-03-3C signeres elektronisk av GB 

og sendes sammen med bestillingsskjema 7-03-3A til Adgangskontrollen i Telenor.  
 

Ufullstendige bestillingsskjemaer returneres til GB. 
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