
 
 
STANDARDISERING AV CELLEINVENTAR SAMT TILLATELSE TIL Å OPPBEVARE PRIVATE EIENDELER 
VED FENGSLENE I REGION NORDØST: 
 
Som standard tillates følgende celleinventar: 
- seng med madrass, med tilhørende sengetøy 
- bord / pult 
- stol 
- tavle / list 
- speil 
- klesskap 
- taklampe og sengelampe 
- søppelbøtte 
- bokhylle 
- TV 
 
Ut over dette vil det være lokale variasjoner om rommene som standard inneholder: 
 
- vask 
- toalett 
- dusj 
- kjøleskap 
 
PRIVATE KLÆR OG SKO 
Det tillates maksimalt antall private klær og sko i henhold til følgende liste: 
 
- 3 stk. jakker 
- 3 stk. bukser 
- 6 stk. skjorter/gensere 
- 10 stk. t-skjorter 
- 10 stk. truser 
- 10 stk. sokker 
- 2 stk. treningssett 
- 3 par sko/støvletter 
- 1 stk. slippers/tøfler 
- 2 stk. shorts/badebukser 
- 2 stk. belter 
- 2 stk. lue / caps 
- 2 stk. hansker/votter 
- 1 stk. skjerf 
- 2 stk. longs 
- 1 stk. slåbrok/pysjamas 
- lese/databriller ut i fra behov 
 
 
KLOKKER, SMYKKER OG ANDRE VERDIGJENSTANDER 
Det tillates ikke verdigjenstander som samlet overstiger kr. 10.000,-, eller som isolert sett har 



en verdi som overstiger kr. 5.000,-. Sett hen til ovennevnte bør både vekt og reell verdi 
vektlegges og følgende verdigjenstander tillates: 
 
- 1 stk. ordinært armbåndsur, inntil 7 g 
- 1 stk. glatt ring, maksimum, inntil 10 g 
- 1 stk. halskjede evt. med anheng, inntil 70 g, eller armbånd inntil 30 g 
- 1 stk. ørepynt eller 1 stk. piercing, inntil 5 g. 
- 1 par solbriller 
 
GJENSTANDER TIL BRUK VED FRITIDS- OG HOBBYVIRKSOMHET 
Gjenstander til bruk ved fritids- og hobbyvirksomhet begrenses til et minimalt nivå, og en 
eventuell tillatelse avgjøres av fengselets leder. 
 
TOALETTARTIKLER 
Alminnelige toalettartikler tillates i begrenset omfang, såfremt de ikke inneholder alkohol, 
aerosoler og eller andre brannfarlige væsker. I tillegg gis det mulighet til å oppbevare: 
 
- 1 stk. barbermaskin / barberhøvel (om sikkerhetsmessig forsvarlig) 
- 1 stk. hårklippere evt. skjegg trimmer 
- kremer, salver etc. utlevert av helsetjenesten såfremt disse er merket med navn og 
Innhold 
 
TV, RADIO OG ANDRE ELEKTRISKE ARTIKLER 
Det gis tillatelse til følgende elektriske artikler: 
 
- 1 stk. klokkeradio / vekkerklokke maksimum 20-25 cm 
- 1 stk. discman (uten frittstående høytalere) samt maksimum 20 stk. originale CD-er 
- elektrisk bordvifte 
 
BØKER, TIDSSKRIFTER OG AVISER 
Inntil 10 brev i konvolutt. I tillegg kan løse brev i rimelig omfang oppbevares i egen ringperm. 
Ringperm utleveres ved henvendelse til lageret. Når denne er full har den innsatte selv ansvaret med 
å kaste eller levere overskytende brev til lageret. Inntill to ringpermer tillates oppbevart på cellen. 
Disse vil bli oppbevart i dine effekter. Sakspapirer og andre viktige dokumenter skal oppbevares 
samlet, jf. hva som er gjeldende for brev 

Inntil 10 blader og / eller tidsskrifter 

Inntil 10 bøker i assortert utvalg 

Skolebøker i.h.t. Behov og i rimelig omfang. Ved vurderingen vektlegges eventuelt behov for daglig 
bruk av bøkene. 

Fotografier oppbevares samlet i ett stort album og tre små, evt. en stor konvolutt (A4) og 3 små, 

eventuelt festet på oppslagstavle. 

Øvrige Bilder og plakater tillates i begrenset omfang og skal kun henges opp på tavle/list. Dersom de 

er hengt opp/klistret opp andre steder vil de bli fjernet. 


