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KRIMINALOMSORGEN 
HAUGESUND FENGSEL  

Dato: 18.05.2016    

INFORMASJON TIL BESØKENDE 
Hjemlet i Straffegjennomføringslovens § 31 jfr. Retningslinjer 3.34 

 
1. KLARERING – BESØKTILLATELSE 
 1.1. Innsatte skal ved innsettelsen registrere hvem de ønsker å motta på en besøksliste.  

 
1.2. Besøkende må sende skriftlig søknad om besøk for å få besøktillatelse. Søknaden må 

inneholde navn, adresse, telefon nr., personnr, og relasjon til den innsatte. 
 

1.3. Før en person godkjennes for besøk vil vedkommendes vandel bli sjekket hos politiet. Politiet 
kan også gi en faglig vurdering. 

 
1.4. Ved mistanke om uregelmessigheter kan besøkende avvises. 

 
2. BESØKBESTILLING  

2.1. Besøk kan bestilles ved at den besøkende henvender seg til fengselet på telefon: 52 70 54 00.  
 

2.2. Besøk skal bestilles i god tid før besøket skal avvikles. 
 
 

3. BESØKSTID 
 Tirsdag  10:00-11:00 

Lørdager 10:00-11:00, 13:00-1400, 1415 -15:15 
Søndager 10:00-11:00, 13:00 -14:00, 1415-1515 

 
 

4. VARIGHET  
4.1. De innsatte kan som hovedregel ha maks 2 besøk i uken med en varighet av minst 1 time pr. 

besøk. Ved særskilte behov kan innsatte motta flere besøk. 
 

 
5. LEGITIMASJON – BESØKTILLATELSE – EFFEKTER – VERDISAKER 
 5.1. Den besøkende skal alltid forevise gyldig legitimasjon.  

 
5.2. Besøktillatelse skal fremvises.  

 
5.3. Barn under 18 år kan kun komme på besøk sammen med voksen. Dersom den voksne ikke er 

barnets foresatte må en skriftlig tillatelse fra foresatte medbringes. 
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6. BESØKAVVIKLINGEN  

6.1. Besøkende kan undersøkes etter regler i Strgjfl. § 27 (undersøkelse med teknisk utstyr eller 
hund). En person som ikke samtykker ved evt visitasjon vil bli avvist. Dersom en undersøkelse 
har gitt positivt utslag vil personen bli holdt tilbake til politiet kommer på stedet. 

 
6.2. Alle besøkende blir kontrollert ved metallportal før besøk.  
 
6.3. Det er ikke tillatt bringe med noen form for nærings- eller nytelsesmidler ved besøk i 

fengselet.  
 

6.4. Det er ikke tillatt å medbringe mobiltelefon eller annet teknisk utstyr inn på besøket. 
 

6.5. Det er ikke tillatt å røyke på besøksrommet.  
 
7. KONTROLLFORMER  

Hovedregelen er at besøk til innsatte i fengsel med høyt sikkerhetsnivå kontrolleres. 
Kontrollformene er tilsyn, overhøring av samtale og glassvegg. 
Besøk kan nektes dersom det er grunn til å tro at besøket vil bli misbrukt til planlegging eller 
gjennomføring av straffbar handling, undragelse av straffen eller handlinger som vil kunne 
forstyrre ro orden og sikkerhet. 


