
 

 

Kriminalomsorgen 
Hustad fengsel  

 
SØKNADSSKJEMA BESØKSTILLATELSE  

  
Innsatte har mulighet til å motta besøk av familie, pårørende og venner. Personer som ønsker 
å komme på besøk, må forhåndsgodkjennes.  
Det vises her til Straffegjennomføringsloven (strgfjl.) §27 5. ledd;  

”Før Kriminalomsorgen gir tillatelse til besøk til innsatte, kan det på forhånd 
innhentes opplysninger om den besøkendes vandel.” 

 

I tillegg kan det være andre årsaker til at du vil kunne bli nektet å besøke den innsatte. 
Det vises her til utdrag av strgjfl. §31 4. ledd; 

”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.” 

 

Personer under 18 år vil som hovedregel bli nektet å besøke den innsatte alene. Personer 16-
18 år vil allikevel kunne besøke den innsatte såfremt skriftelig godkjenning fra foresatte 
foreligger, og medbringes ved første besøk. Det er eget søknadsskjema for barn under 18 år. 
 
Søknaden og andre besøkspapirer som gjelder deg, vil bli makulert når besøk ikke lengre er 
aktuelt. Ingen personopplysninger du oppgir til oss vil permanent bli lagret. 
 
Du vil motta skriftlig svar på denne søknaden så fort vi har realitetsbehandlet den.  
Ved godkjenning vil du få ytterligere informasjon om besøksordningen, med informasjon om 
når du kan bestille og til hvilke tider. 
 
___________________________   -  ____________________   -   _____________________ 
(NAVN MED BLOKKBOKSTAVER)                      (PERSONNUMMER 11 SIFFER)               (TELEFON) 
 
 

___________________________   -  ___________  -   _______________________________   
(ADRESSE)                                                            (POSTNUMMER)            (POSTSTED)                                  

 
 

ønsker å besøke: __________________________________________ 
                               (NAVN PÅ INNSATT) 

 
relasjon til innsatte: __________________________________ 
                                   (VENN, KJÆRESTE, MOR, FAR  ETC. ) 
 
 

e-postadresse:__________________________________ 
 
 

_________________________________ 
(SIGNATUR) 

 
 

Søknaden sendes ferdig utfylt (alle felt) til: 
 

Hustad fengsel  
Postboks 694, 4305 Sandnes 
Søknader som sendes via e-post vil ikke bli behandlet på grunn av personvernhensyn. 
Spørsmål rundt denne søknaden kan rettes til Hustad fengsel på � 71 26 30 00.  


