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SØKNAD OM BESØKSTILLATELSE 

Undertegnede: 

 

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

                  (SKRIV TYDELIG) 

FØDSELSNR. (11 siffer):     
  

 

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

                          (SKRIV TYDELIG) 

 

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

                                         (SKRIV TYDELIG) 

 

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 Kragerø 
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): ………………………………………… 

           



 
BESØKSORDNING VED TELEMARK FENGSEL KRAGERØ AVDELING  
 
Straffegjennomføringslovens (strgjfl.) § 31 inneholder følgende regler vedrørende besøk: 
 

1. Innsatte skal kunne motta besøk hvis ikke annet følger av bestemmelsen. 
2. Besøk i fengsel med høyt sikkerhetsnivå skal kontrolleres. Kontrolltiltak kan være:  
a) påsyn av tjenestemann, b) overhøring av samtale, d) forbud mot fysisk kontakt. I 
Kragerø er alle besøk i utgangspunktet kontrollert ved at tjenestemann er tilstede under 
besøket og det er forbudt med fysisk kontakt. (a og b og d) 
3. Medbrakte gjenstander skal avleveres (legges i låsbart skap) før besøket finner sted 
og tilbakeleveres etter endt  besøk, eks. mobiltelefon. Nødvendige klær, lesestoff, 
penger, smykker m.m. som innsatte har anledning til å motta, leveres tjenestemann for 
kontroll ved besøkets begynnelse.  Den innsatte kan ikke motta gaver, mat, 
tobakksvarer eller lignende, uten at det er gitt særskilt tillatelse til det. 

 4. 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. 

 
 5. 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. 

 
   Det er røykeforbud på besøksrommet. 
 
4.Gjenstander, m.v. som innsatte har medbragt under besøk tillates IKKE tatt med  tilbake til 
avdelingen etter besøket. 
 
5.Besøk av narkotikadømte eller personer som på besøkstidspunktet gjennomfører straff, er    
   normalt IKKE tillatt. 
 
I medhold av strgjfl. § 31 skal den besøkendes vandel undersøkes hos politiet. Faglige 
vurderinger kan også innhentes hos politiet. Besøkstillatelse utstedes til den det ønskes 
besøk av.  
 
Besøket kan nektes hvis det er grunn til å tro at besøket vil bli misbrukt til planlegging 
eller gjennomføring av straffbar handling, unndragelse av gjennomføringen eller 
handlinger som vil forstyrre ro, orden og sikkerhet. Et slikt vedtak kan påklages til 
kriminalomsorgen region sør. Klagefrist: 7 dgr. fra underretningen om vedtaket er mottatt jfr. 
strgjfl. § 7 bokstav e. En eventuell klage sendes  assisterende fengselsleder for Telemark 
fengsel Kragerø avdeling. Videre gjelder reglene i forvaltningslovens §§ 18 og 19, jfr. strgjfl. 
§ 7 bokstav e som omhandler retten til å se sakens dokumenter. Det kan også bes om 
veiledning i sakens anledning, jfr. forvaltningslovens § 11. 
 
Det gjøres oppmerksom på at etter strgjfl. § 27 kan besøkende ved ankomst til fengselet bli 
undersøkt ved hjelp av teknisk utstyr eller hund. Ved positivt utslag eller manglende 
medvirkning til undersøkelse kan fengselet avvise besøket. Person kan dessuten holdes 
tilbake i inntil 4 timer til politiet ankommer dersom undersøkelse gir positivt utslag eller 
dersom det er grunn til å tro at den besøkende forsøker å ta med seg gjenstander som ikke er 
tillatt inn i fengselet. 
 
Besøkstider:     man. kl. 17.30 - 18.30 , tirsdag 17.30 – 18.30, 19.00 – 20.00,  onsdag  17.30 – 18.30,   

           torsdag  17.30  - 18.30,  fredag 17.30 - 18.30,  19.00 – 20-00 
           lør. og søn.   kl. 13.00 - 14.00, kl. 17.30 - 18.30 og kl. 19.00 - 20.00                                              
                                                                                                                                        
                         Kontrollerte besøk avvikles kun tirs. og tors. 
 
Besøksbestilling: Tlf: 33 20 77 80 
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