
 
 

Fakta om fengselsavdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå 
 

• Avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå ble første gang opprettet ved innføringen av 

straffegjennomføringsloven 1. mars 2002. 

• Særlig høyt sikkerhetsnivå har et høyere sikkerhetsnivå enn hva man finner i et fengsel 

med høyt sikkerhetsnivå og er det regimet som har høyest sikkerhetsnivå for varetekts- 

og domssoning i Norge.  

• Telemark fengsel Skien avdeling har avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. 

• Særlig høyt sikkerhetsnivå er lite brukt: Det har totalt vært 13 innsatte innsatt på særlig 

høyt sikkerhetsnivå siden 2002. Pr. i dag er det tre innsatte på avdeling særlig høyt 

sikkerhetsnivå. 

• Avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå var ikke i bruk i perioden fra mars 2008 til juli 

2011. Siden da er særlig høyt sikkerhetsnivå benyttet overfor 7 ulike personer. 

• For den enkelte innsatte har oppholdets lengde vart fra en måned for den med kortest 

opphold, til 2 år for den innsatte med lengst opphold (med unntak av domfelte i 22. juli-

saken). 

• De innsatte som har vært der har enten vært siktet/dømt for grove 

narkotikaforbrytelser eller drap.  

  

Vilkår for innsettelse i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå 

Det følger av straffegjennomføringsloven § 10 annet ledd at en avdeling i fengsel med høyt 

sikkerhetsnivå kan innrettes med særlig høyt sikkerhetsnivå.  

 

Domfelte og varetektsinnsatte som antas å medføre særlig rømningsfare, fare for anslag 

utenfra for å bistå til rømning, fare for gisseltaking eller fare for ny, særlig alvorlig kriminalitet 

kan settes inn i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå jf. straffegjennomføringsloven § 11.  

 

Utfyllende bestemmelser om innsettelse i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå er tatt inn i 

kapittel 6 i forskrift til straffegjennomføringsloven. 

 

Beslutningsmyndighet og varighet 

Kriminalomsorgen (regionalt nivå) fatter vedtak om innsettelse i avdeling med særlig høyt 

sikkerhetsnivå for inntil seks måneder av gangen. Oppholdet kan fortsette uten avbrudd hvis 

regionalt nivå opprettholder beslutningen etter fornyet vurdering. Sike vedtak kan påklages til 

Kriminalomsorgsdirektoratet. 

 

Fellesskap med andre innsatte 

Innsatte i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå skal ikke ha fellesskap med innsatte fra andre 



avdelinger. Isolasjonsforebyggende tiltak i form av for eksempel begrenset samvær med 

innsatte fra andre avdelinger kan imidlertid vurderes i det enkelte tilfelle. 

 

Avgjørelse om flere innsatte på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå skal ha fellesskap med 

hverandre skal blant annet tas på bakgrunn av politiinformasjon og andre opplysninger om 

innsatte som Kriminalomsorgen har mottatt.  

 

 

Arbeid, opplæring, program eller andre tiltak 

Begrensninger i fellesskapet skal kompenseres med utvidet kontakt med tilsatte og 

tilfredsstillende arbeids-, opplærings- og andre aktivitetstilbud og fritidssysler. 

 

Helse 

Innsatte har regelmessig tilsyn av lege. I all hovedsak skal alt medisinsk tilsyn og behandling 

gjennomføres på avdelingen med særlig høyt sikkerhetsnivå.  

 

Besøk 

Gjennomføring av besøk til innsatte i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå skal på forhånd 

være godkjent av leder av fengselet. Besøk skal som et utgangspunkt gjennomføres med 

glassvegg og avlytting eller med en tilsatt i rommet. Fengselet kan gi lettelser i disse 

kontrolltiltakene etter forhåndssamtykke fra regionalt nivå. Alle samtaler skal føres på norsk 

eller engelsk eller et språk den tilsatte som utfører kontrollen behersker.  

 

Kriminalomsorgen kan nekte besøk dersom det er grunn til å anta at besøket vil bli misbrukt til 

planlegging eller gjennomføring av straffbar handling, unndragelse av gjennomføringen eller 

handlinger som vil kunne forstyrre ro, orden og sikkerhet, jf. straffegjennomføringsloven § 31. 

 

Postsendinger 

Postsendinger til og fra innsatte skal kontrolleres ved gjennomlysing eller lignende, og åpnes og 

gjennomleses før de utleveres eller sendes. Slike sendinger kan helt eller delvis inndras. Den 

samme kontroll kan gjennomføres av sendinger innsatte allerede har mottatt. Korrespondanse 

skal foregå på norsk eller engelsk eller et språk den tilsatte behersker.  

 

Kriminalomsorgen kan nekte å utlevere eller sende postsending til eller fra innsatte dersom 

sendingen inneholder opplysninger om planlegging eller gjennomføring av straffbar handling, 

unndragelse av gjennomføringen eller handlinger som vil forstyrre ro, orden og sikkerhet, jf. 

straffegjennomføringsloven § 30. 

 

Telefonsamtaler 

Alle telefonsamtaler skal på forhånd godkjennes av lokalt nivå, og de skal gjennomføres på 

norsk eller engelsk eller et språk den tilsatte som utfører kontrollen behersker. 

 

Alle telefonsamtaler til og fra innsatte skal avlyttes i sin helhet, med unntak av telefonsamtaler 

med offentlig forsvarer/myndighetsrepresentant, herunder diplomatisk eller konsulær 

representant. 

 

Kriminalomsorgsdirektoratet, 5. januar 2022 

 


