Besøk til innsatte
Innsatte kan motta besøk onsdag, lørdag og søndag.
Besøkende over 15 år må selv søke fengselet om å bli godkjent som besøkende. Personer under 18
år må være i følge med foresatte/voksen person. Søknadsskjema lastes ned fra hjemmesiden.
Bestilling av besøk gjøres av den innsatte. Når de besøkende er godkjent, vil det bli utstedt
besøksklarering som den innsatte sender til den som skal komme på besøk. Besøksklarering og
legitimasjon må alltid medbringes på hvert besøk og forevises ved ombordstigning på ferga
(Vederøy). Besøkende uten gyldig legitimasjon blir avvist i Horten.

Besøkstider:
Onsdag kl. 15.35 – 18.15 og 18.45 – 21.00
Lørdag kl. 11.15 – 13.55 og 14.35 – 17.55
Søndag kl. 11.15 – 13.55 og 14.35 – 17.55

Besøkende som møter beruset, vil bli avvist.

Noen besøksrutiner:
 Vi har 6 ordinære besøksrom. Disse tildeles fortløpende når innsatte bestiller besøk i
vakta.


Vi har to besøksleiligheter. Innsatte søker selv om dette. Vi prioriterer barn/familie.
Innsatte har også mulighet for å søke om utvidet besøk i helger.



Innsatte kan ikke ha med seg noen ting inn på besøket. Sigaretter/tobakk kan rulles
ferdig på forhånd og tas med på besøket av den innsatte, men evt som ikke er brukt
opp ved endt besøk, kan ikke tas med tilbake til fengselsområdet



Tjenestemennene tar imot de besøkende. Innsatte venter på sine tildelte besøksrom.
Alt som de besøkende ønsker å gi til den innsatte av effekter, skal først leveres til
betjenten for gjennomgang og registrering.



Besøkende kan ha med seg mat og drikke til besøket. Eventuelle rester kan ikke tas
med videre inn i fengselet ved endt besøk.



Besøkende kan oppbevare verdisaker i oppbevaringsbokser under besøket.



Det er anledning til å benytte uteområdet ved besøksavdelingen under besøket.



Ved endt besøk banker betjenten på dørene og sier ifra.



Alle som skal besøke innsatte i Bastøy fengsel må søke om besøkstillatelse. Det må
også søkes om besøkstillatelse for å ha med seg barn og barnebarn med fullt navn og
fødselsnummer for å besøke innsatte

Tillatte effekter inn ved besøk:
 Avskårne blomster
 Penger som settes på konto
 TV (max 32 tommer) Ikke smart tv
 Musikkanlegg (lite)
 Klær, sko, bøker, skrivesaker, aviser.
Datautstyr som er godkjent på forhånd
 MP3 spiller uten kamera/video, wifi eller opptaksmuligheter.
 Mobiltelefon
 Gaver som er innpakket må åpnes i påsyn av tjenestemenn

Ikke tillatte effekter inn ved besøk:






Mat og drikkevarer
Tobakk/sigaretter/snus
Frimerker
Telefonkort

Ved spørsmål om besøk kan man kontakte Bastøy fengsel på telefonnummer
33083700.

