
 

KRIM I NALOMSO RG EN 

Trondheim fengsel/Leira avdeling 

SØKNAD OM BESØKSTILLATELSE / VIDEOSAMTALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato........./......... 20......... 
Underskrift besøkende 

 

Ovenstående søknad er innvilget  
 

Dato........./.........20......... 
Bemyndiget 

 

Orientering om besøk ved Trondheim fengsel:  

• Besøkstillatelsen skal være godkjent av fengslet før besøk kan bestilles. Denne besøkstillatelsen og 
gyldig legitimasjon skal forevises ved hvert besøk. 

 
Bestilling av besøk skal skje på søndager mellom kl : 12:00 og 17:00.  

Besøkstider er som følger: (Egne besøks/bestillingstider på Leira, se bakside) 
 
 

 
Mandag, Torsdag, Fredag  Lørdag  

Tirsdag  
Kontrollert besøk  

16:00, 17:30, 19:00 10:00-18:00 
(Glassvegg)  

16:00, 17:30, 19:00 

 
• Egne besøkstider i høytider og på sommer. 

 
• Inntil tre voksne+ barn på en gang. Dette pga. størrelsen på besøksrommene. 

 
• Innsatte har anledning til å motta besøk en gang pr uke, med en varighet av 1 time. 

Besøkende med lang reisevei kan etter avtale få utvidet besøkstid. 
 

• Ungdom mellom 16 og 18 år må ha fullmakt fra foreldre/foresatte om at de har tillatelse til å besøke 
den innsatte alene. Barn under 16 år skal være i følge med en av sine foreldre/foresatte, som skal 
være tilstede under hele besøket. Det er i utgangspunktet kun barn av innsatte som har adgang. 

 
• Vandelsattest fra politiet i hjemlandet må sendes med søknaden. (gjelder utenlandske statsborgere) 

 

Side 1 av 2 

 
Navn: Fødselsnr. (11 siffer): 

 
Postadresse: 

 
Postnr: Sted: Tlf: 

 
E-post: 

 
Innsattes navn: 

 
Ditt slektskap/forhold til innsatte: 



• Det er ikke tillatt å medbringe mat eller drikke. Varm drikke, brus, sjokolade og lignende fås kjøpt på 
fengslets automater (ta med mynter). 

 
• Ved kontrollert besøk er det fengslers tjenestepersoner som skal overlevere det som er kjøpt i 

automatene til den innsatte. 
 

• Alle innsatte kan motta inntil 10 enheter med aviser, blader og annet lesestoff. Alt skal overleveres 
til besøksbetjenten før besøket tar til. Klær/sko og større mengder lesestoff skal sendes inn pr 
post til den innsatte. Fengslet tar ikke ansvar for slike postsendinger. 

 
• Alle penger, gjenstander og uregistrerte klær som blir funnet på den innsatte etter besøk vil bli 

inndratt, og den besøkende vil bli nektet adgang til fengslet. Mobiltelefoner er forbudt på fengslets 
område. 

 
• Besøkende må kunne påregne å bli kontrollert med narkotikahund, samt kontrollert av fengslets 

tjenestepersoner ved ankomst fengslet. 
 

• Følgende personopplysninger vil bli innhentet og lagret i kriminalomsorgens datasystemer: 
Navn, adresse, telefonnr, fødselsnr og relasjon til den innsatte. 

 
• Kriminalomsorgen innhenter også informasjon om den besøkendes vandel i henhold til straffe- 

gjennomføringsloven § 27.5 ledd med tilhørende retningslinjer, samt andre relevante opplysninger 
fra politiet. For ytterligere informasjon vedrørende personopplysninger henvises det til: 
www.kriminalomsorgen.no 

 
• Personer som er domfelt eller bøtelagt etter narkot ikalovgivningen vil som hovedregel bli 

nektet adgang til Trondheim fengsel. For ytterliger e informasjon henvises det til straffe- 
gjennomføringsloven § 31 med retningslinjer.  

 
• Søknaden sendes ferdig utfylt og signert til Trondheim fengsel. 

 
Postadresse:  

Trondheim fengsel 
Postboks 9460, Torgarden 
7495 Trondheim 

Besøksadresse:  

Trondheim fengsel 
Nermarka 2 
7495 Trondheim 

Telefon:  

Tlf: 73 82 60 00 

 
 

Orientering om besøk ved Leira avdeling:  

• Denne besøkstillatelsen og legitimasjon med bilde skal forevises ved hvert besøk. 
 

• Innsatte kan motta besøk en gang pr. uke. Varighet 5 timer. 
Innsatte med barn, kan få et ekstrabesøk av 5 timer. 

• Besøksdager/tid: Mandag, onsdag og fredag klokken 15:30 - 20.30. 
Lørdag og søndag, 5 timer mellom klokken 10:00 - 19.30. Helligdager etter avtale. 

 
• De som mottar besøk har ansvar for å gi beskjed til ansatt når besøkende kommer og går. 

 
• Besøkende kan bli kontrollert av narkotikahund, samt kontrollert av tjenesteperson ved ankomst til 

besøk. 

• Mobiltelefon skal leveres vaktrommet, eller legges igjen i bil. 
 

Besøksadresse Leira:  
Trondheim fengsel, Leira avdeling 
Bratsbergveien 189, 7036 Trondheim


