Ansøgningen udfyldes med blokbogstaver, og ALLE felter skal udfyldes.
Undertegnede:

Navn: ________________________________________________cpr.nr.:_____________________
Adresse: ____________________________________________
Postnr.: __________ By: ________________________
ansøger hermed om tilladelse til at besøge:

Indsattes navn: ________________________________ Tilhørsforhold:______________________
Jeg giver tilladelse til, at Renbæk Fængsel indhenter oplysninger om mig i Kriminalregistret. Jeg er
bekendt med, at det er strafbart at afgive urigtige oplysninger til det offentlige, jfr.
Straffelovens § 163. Jeg erklærer samtidig, at jeg har gjort mig bekendt med nedenstående regler
for besøget.
I lukkede institutioner er det et vilkår for besøg, at den besøgende lader sig undersøge af
Kriminalforsorgens narkotikahunde. En sådan undersøgelse kan kun gennemføres med den
besøgendes samtykke. Det kan medføre afvisning at nægte at lade sig undersøge.

Opmærksomheden henledes på straffuldbyrdelseslovens § 52, som lyder således:
"Institutionen kan bestemme, at de besøgende skal indhente forudgående tilladelse fra
institutionen til at besøge den indsatte. Det kan gøres til et vilkår for en besøgstilladelse, at
den besøgende lader sin yderbeklædning og medbragte effekter undersøge."

Opmærksomheden henledes endvidere på § 14 i bekendtgørelse om adgangen til besøg mv. til
indsatte, der udstår fængselsstraf i kriminalforsorgens institutioner. Bestemmelsen lyder
således:
"Besøg af børn kan normalt kun finde sted med samtykke af forældremyndighedens indehaver. I
tilfælde, hvor forældrene har fælles forældremyndighed, skal det i det enkelte tilfælde
overvejes, om der skal indhentes samtykke fra begge forældrene." I disse tilfælde er det som
udgangspunkt begge forældre der skal underskrive. – se side 2
Der må forventes en sagsbehandlingstid på ca. en uge. Manglende samtykke medfører, at
besøgstilladelse afslås.
Dato:_____________________

Underskrift:______________________________________________

Ved behandling af din ansøgning om besøg vil der blive indsamlet og behandlet personlige oplysninger ved hjælp af
elektronisk databehandling. I medfør af persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) har du mulighed for at gøre
brug af følgende rettigheder:
·

Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger til brug for edb-behandling (Et af formålene med

·

Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles.

·

denne blanket er at orientere dig herom).

Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på
lignende måde er behandlet på edb i strid med lovgivningen.
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FULDMAGT til godkendelse af et barn (Udfyldes af forældremyndighedsindehaverne)
Jeg giver hermed min tilladelse til at min:

_______________________________________________________________________________
Tilhørsforhold

Navn

Cpr. nr.

Kan besøge:______________________________________________________________________
Indsattes fulde navn

___________________________________/_____________________________________________
Navn, cpr. nr. og telefon nr. på forældremyndighedsindehaverne

___________/______________
Underskrift

___________/ ______________
Underskrift

----------------------------------------forbeholdt Fængslet------------------------------------------------------

Godkendt d.:

Bemærkninger:

Vejledning i forbindelse med ansøgning om besøg

underskrift
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Hvis du ønsker tilladelse, skal du udfylde ansøgningsblanketten. Alle punkter skal udfyldes.
Ansøgningen skal sendes til:
Renbæk Fængsel, Lukket Afd., Renbækvej 12, 6780 Skærbæk
Der må påregnes en ekspeditionstid på indtil en uge, før der er truffet afgørelse.
Hvis fængslet giver tilladelse, vil du blive orienteret af den indsatte, som du har fået tilladelse til
at besøge, og du vil få den skriftlige tilladelse udleveret ved første besøg.
Du kan ikke komme på besøg før tilladelse er givet.
Alle børn under 18 år skal have en særskilt besøgstilladelse, og der skal udfyldes en fuldmagt og
besøgsansøgning pr. barn, der ønskes godkendt til besøg i Fængslet.
Fængslet kan give afslag på besøgstilladelse, hvis det findes påkrævet af ordens- eller
sikkerhedsmæssige hensyn. Du vil i givet fald modtage en skriftlig afgørelse.
Vejledning i forbindelse med besøg.
Bestilling af besøg kan ske alle dage kl.16-18.00 ved telefonisk henvendelse til:
Der kan ikke bestilles besøg til afvikling samme dag.
Det er ikke muligt at bestille besøg efter afviklet besøg.
Evt. afbud skal foretages af den, der har bestilt besøget på tlf.: 7255 3174
Er besøget ikke påbegyndt inden for en time, aflyses det.

72553174

Besøgstiden er: Mandag, Onsdag og Fredag 16:00–19:30. Lørdag, Søn-og helligdage 09:00 – 18:30
Hvad skal du huske?
Besøgstilladelsen samt gyldig billedlegitimation (pas, kørekort) skal medbringes ved hvert besøg.
Børn under 18 år skal medbringe sygesikringsbevis ved hvert besøg.
Besøgstilladelsen er personlig og giver kun adgang for den, som den er udstedt til.
På grund af pladsforholdene må der være 4 personer i små rum, 7 personer i store rum. (incl.
Indsatte) Inden besøg skal du anbringe tasker, kufferter, poser samt overtøj (frakker, pelse,
stortrøjer og lign.) i et skab. Skabet låser du selv, og du opbevarer nøglen til skabet under besøget.
I forbindelse med besøget skal du gå igennem en detektor-karm.
Du må forvente, at dine medbragte genstande og yderbeklædning kan blive undersøgt,
undersøgelsen kan foregå med Narkohund.
Hvad må du medbringe til besøg – og hvad er forbudt?
Til besøget må du ikke medbringe drikkevarer eller noget i væskeform og ingen tuber eller flasker.
Den indsatte kan medbringe kaffe, te samt drikkevarer købt hos købmanden.
Indsatte kan også medbringe mad, som dog skal være let visiterbar for personalet.
Det er tilladt for besøgende at medbringe tobaksvarer og diverse madvarer, slik og lignende i et
rimeligt omfang. Det er et krav, at det medbragte let kan kontrolleres. Besøgende må kun
medbringe madvarer til fortæring under besøget, der er ikke adgang til køkken.
Den indsatte kan ikke medbringe evt. rester til sin afdeling efter besøget, hvorfor evt. rester vil
blive destrueret, hvis ikke du ønsker at tage dem med igen.
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Indsatte må ikke modtage nogen former for nydelsesmidler (cigaretter, slik og lign.), tlf. kort,
penge, madvarer eller lignende til sin afdeling.
Efter straffuldbyrdelsesloven kan der ske konfiskation af genstande og penge, der søges
indsmuglet.
Eventuelle gaver, som ikke er omfattet af ovennævnte forbud, skal visiteres / gennemlyses før
indsatte kan medtage genstanden(ene) til sin afdeling. Hvis dette ikke umiddelbart er muligt, kan
gaven ikke udleveres til den indsatte, før den er godkendt af afdelingslederen.
Gavens/gavernes værdi må samlet set ikke overstige 300,- kr.
Det er strengt forbudt at indføre mobiltelefon, Smartwatch samt andre elektroniske apparater må
ikke medbringes indenfor fængslets område, dette inkluderer også E-cigaret, Ipad samt andre
’spillemaskiner’, medicin, narkotika, alkohol, kontanter og andre drikkevarer.
Der må ikke medbringes dyr på fængslets område under besøget.
Besøgende under 15 år skal være, ledsaget af forældremyndighedsindehaver eller værge.
Børn skal være under konstant opsyn af de pårørende under besøget.
Overtrædelse af ovennævnte kan medføre tilbagekaldelse af besøgstilladelsen.
De besøgende skal overholde fængslets gældende regler, i tvivlsspørgsmål rettes henvendelse til
personalet.
Afvisning /tilbagekaldelse af besøgstilladelse.
Fængslet kan afvise dig som besøgende, f.eks. hvis du afviser at lade din yderbeklædning
undersøge. Besøget kan endvidere afbrydes, hvis det findes påkrævet af ordens- eller
sikkerhedsmæssige hensyn.
Fængslet kan ligeledes inddrage en besøgstilladelse, hvis dette i det enkelte tilfælde findes
påkrævet af ordens – eller sikkerhedsmæssige grunde.
Besøg foregår normalt uoverværet, men fængslet kan bestemme, at besøg skal gennemføres under
overværelse af personale i institutionen, hvis det i det enkelte tilfælde findes påkrævet af ordens –
eller sikkerhedsmæssige hensyn.
Det er ikke muligt ved personligt fremmøde, i forbindelse med besøg eller ved tilsendelse i brev at
indbetale penge til indsatte. Indbetaling kan kun ske via bank i henhold til nedenstående.
Indbetaling af penge til indsatte, via fængslets bankkonto:
Beløbet skal indbetales til:
Danske Bank
Reg.nr. 0216
Konto nr.: 40 69 14 26 56

Ved indbetaling SKAL Indsattes cpr. nr. og
navn oplyses
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