
 

Kriminalomsorgen 
Telemark fengsel 

Skien avdeling 

 

 
 

 

 

Postadresse: Besøkadresse: Telefon: 33 20 76 00 Saksbehandler: 
Telemark fengsel 
Skien avdeling  
Dokumentsenter 
Postboks 694 

Rødmyrlia 43 
 
3735 Skien 

Telefaks: 35 53 13 31   

4302 Sandnes  Org.nr: 911 830 868 E-post:  
postmottak.telemark-fengsel@kriminalomsorg.no 

 

SØKNAD OM BESØKSTILLATELSE 

Undertegnede: 

 

NAVN: …………………………………………………………………………………… 

(BRUK BLOKKBOKSTAVER) 

 

 FØDSELSNR. (11siffer)                                           

 

ADRESSE: ……………………………………………………TELEFON: ………………… 

                          (SKRIV TYDELIG) 

 

POSTNR./STED: ……………………………………………………………………………… 

                                         (BRUK BLOKKBOKSTAVER) 

søker med dette om tillatelse til å besøke: 

 

INNSATTES NAVN : ………………………………………………………………………… 
 

MIN RELASJON TIL INNSATTE : ………………………………………………………….. 

 

Jeg har lest Orientering til de besøkende og er kjent med de regler som gjelder for besøk i Skien fengsel.   

For å ivareta ro, orden og sikkerhet i fengselet, innhentes og registreres personopplysninger om den som 
søker om besøkstillatelse. Eksempel på opplysninger som innhentes er navn, adresse, personnummer, 
relasjon til den innsatte, vandel, herunder om den besøkende er under etterforskning for straffbare 
forhold, henlagte forhold og andre relevante opplysninger fra politiet. For mer informasjon se 
www.kriminalomsorgen.no.

 

 
DATO: ………………… 
 
 
SØKERS UNDERSKRIFT: ………………………………………………………………………………. 
 
 
FORESATTES UNDERSKRIFT: (for besøkende under 18 år): ………………………………………… 

            



 

Kriminalomsorgen 
Telemark fengsel 

Skien avdeling 

 

Region sør 

Postadresse: 
Telemark fengsel, 
Skien avdeling 

Besøksadresse: 
Rødmyrlia 43 
3735 Skien 

Telefon: 33 20 76 00 Saksbehandler: 

Dokumentsenter, 
Postboks 694 
4302 Sandnes 
 

 
 

Org.nr: 911 830 868 Besøksavdelingen 

    E-post:  
 

ORIENTERING TIL BESØKENDE  

  Dato: 

  28.12.18 

BESØKSTILLATELSE  
 
Alle innsatte gis normalt mulighet til å motta ett ukentlig besøk av en times varighet. Av kontroll- 
og sikkerhetshensyn, såvel som av hensyn til oppsatt soningsplan og soningskvalitet for den enkelte 
innsatte, er fengselet nødt til knytte enkelte restriksjoner til hvilke - og hvor mange - personer den 
innsatte kan motta besøk av. 
Ovennevnte innebærer at det må søkes om særskilt besøkstillatelse. Vedlagte søknadsskjema fylles 
ut med opplysninger om navn, fødselsnummer samt adresse og sendes Telemark fengsel, Skien 
avdeling. For å kunne behandle søknaden må fengselet sjekke søkerens persondata mot 
strafferegisteret. Utenlandske statsborgere som søker om å komme på besøk, må i tillegg til 
søknadsskjema, også sende inn vandelsattest fra hjemlandet før søknad kan behandles. 
En underskrevet søknad betraktes som en godkjennelse til dette. 
Dersom fengselet finner å kunne innvilge besøk, vil den besøkende få tilsendt en skriftlig 
besøkstillatelse. Denne underskrives av den besøkende og medbringes til besøket. 
Besøkstillatelsen og gyldig legitimasjon skal uoppfordret forevises ved hvert besøk. 
 

BESØKSBESTILLING  
Besøksbestilling skal foretas minst en dag før besøket skal finne sted, og skal gjøres på telefon:       
33 20 76 00  mandag - fredag mellom kl. 08.00 og kl. 14.30. 
 

BESØKSTIDER 
Onsdag Gruppe 1 Fra kl. 1215/1245  Til kl. 1315/1345 
  Gruppe 2 Fra kl. 1400//1430  Til kl. 1500/1530 
  Gruppe 3 Fra kl. 1550/1620  Til kl. 1650/1720 
  Gruppe 4 Fra kl. 1840/1900  Til kl. 1940/2000 
 
Lørdag Gruppe 1 Fra kl. 1015/1045  Til kl. 1115/1145 
  Gruppe 2 Fra kl. 1200/1230  Til kl.  1300/1330   
             Gruppe 3 Fra kl. 1410/1440  Til kl.  1510/1540 
  Gruppe 4 Fra kl. 1600/1630  Til kl.  1700/1745   

Før inngang i besøksavdelingen må de besøkende passere gjennom en metalldetektorportal. Det 
henstilles til de besøkende at de ikke bærer på seg gjenstander eller klær som vanskeliggjør kontroll. 
 
Yttertøyet henges i garderoben. Vesker og andre gjenstander som det ikke er nødvendig å ha med 
seg inn i besøksrommet, skal den besøkende låse inn i et av skapene. Nøkkelen oppbevares av den 
besøkende til besøket er avsluttet. Det er ikke tillatt å ta med seg mobiltelefon inn i besøksrommet. 
Det henstilles til å legge mobil igjen i bilen. 
 



 

 

 

Er den besøkende Avhengig av å medbringe livsviktige medikamenter inn under besøket, MÅ 
dette dokumenteres med en egen legeerklæring. Besøkende skal uoppfordret fremvise både 
medisiner og legeerklæring. 
 
EPIPEN er og Nitroglyserin (tabletter eller spray kan medbringes inn på besøksrom. All 
annen medisin/utstyr skal oppbevares av besøksbetjenten. Besøkendes toalett kan benyttes 
ved medisinering. 
 
Følgende bes iakttatt: 
 

• Besøkende som møter beruset eller på annen måte påvirket tilstand vil bli nektet adgang til fengselet. 

• Den besøkende kan medbringe ett magasin, samt ett eksemplar av dagens avis. Disse skal overleveres 
vakthavende tjenestemann før besøket tar til.  

• Privateffekter til innsatte kan ikke tas med uten at dette er forhåndsgodkjent etter søknad fra innsatte. 

• Den besøkende kan ikke motta brev eller andre effekter fra den innsatte under besøket. Ønsker innsatte å 
levere brev eller effekter ut av fengselet ved besøk, skal besøkende få dette utlevert av tjenestemann. 

• Det er ikke tillatt å medbringe noen form for mat eller drikkevarer til fengselet. Det vil derimot bli gitt 
anledning til kjøp av kald drikke i anstalten som kan tas med inn i besøksrommet.  

• Vi gjør oppmerksom på at det er røykeforbud på besøksrommene.  

• Kriminalomsorgen kan på fengselsområdet undersøke personer og gjenstander ved bruk av teknisk utstyr eller 
hund for å forhindre at det tas med gjenstander som ikke er tillatt.  

• Ved positivt utslag eller når personen ikke medvirker til undersøkelsen kan fengselet avvise personen.  

• Personen kan av samme grunner holdes tilbake i fengselet i påvente av politiet.  

• Grovere overtramp, herunder forsøk på innsmugling av rusmidler, eller gjenstander som kan benyttes som 
våpen eller i rømningsøyemed, vil i tillegg være forbundet med straffansvar. 

Antall besøkende: 

• Innsatte kan motta besøk fra inntil tre personer, uavhengig hvorvidt disse er nærmeste familie eller venner. 

• Innsatte kan motta besøk av to personer ved besøk gjennomført ved bruk av glassvegg. 

• Ved besøk av innsattes egne barn kan innsatte motta inntil seks personer, hvorav antallet voksne begrenses til 
tre. Besøk av barnebarn vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra hva som er barnets beste. 

• Andre barn under 15 år skal som hovedregel ikke medbringes til besøk i anstalten.  

• Aldersgrense for besøkende er 18 år. Personer i aldersgruppen 15-18 år kan komme på besøk til innsatte under 
forutsetning at disse er i følge med sine foresatte eller at foresatte har gitt skriftlig samtykke med kopi av 
gyldig legitimasjon. 

•  Brudd på disse retningslinjene vil kunne medføre at besøkstillatelsen blir trukket tilbake. 

 
 
Ole Kristoffer Borhaug 
Fengselsleder 
28.12.18 
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