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Besøgsanmodning til download

Hvad må en besøgende tage med?

De besøgende må medbringe ting, som de indsatte 
lovligt kan få udleveret. Tingene skal godkendes og 
undersøges af personalet, før den indsatte får dem.
Nydelsesmidler (tobak, kage, frugt og lignende), 
ikke drikkevarer, og madvarer som ikke kræver 
tilberedning, må medbringes til brug for besøget.

De besøgende må ikke medbringe:
fotoapparat, videooptager, mobiltelefon 
(advokater, der er eller har været forsvarer i den 
indsattes straffesag og beneficerede advokater må 
dog medbringe mobiltelefon).
Medicin, narkotika, herunder hash, vandpiber.
Drikkevarer, hverken flasker eller termokander, og 
andre flydende væsker. 
Tøj og andre effekter, der er egnet til at virke som 
en magtdemonstration over for andre eller med 
racistiske eller andre stærkt krænkende symboler 
eller slogans.
Knive og våben.
Kæledyr eller andre ting, som ikke tillades 
udleveret. Spørg personalet.

OBS! Det er den indsatte som er ansvarlig for at 
oplyse den besøgende omkring besøgsregler, 
herunder hvad der må medbringes til besøget.

Genstande som ikke må medtages til besøg kan 
opbevares i boks i forbindelse med ankomst til besøget. 
Opbevaring sker på eget ansvar.

Besøgenes genstande kan blive undersøgt af 
personalet, ifølge besøgsbekendtgørelsens § 8, 2. 
Ligeledes kan narkotika kontrol ved hjælp af hund 
forekomme, ifølge besøgsbekendtgørelsens § 11.

Anmodning om besøgstilladelse 

Der skal ansøges for at få tilladelse til at besøge en indsat der afsoner på 
Statsfængslet på Søbysøgård. 

Der kræves særskilt besøgstilladelse til hver besøgende. 

Besøg af børn og unge under 18 år kan ske sammen med en af forældrene. 

Unge mellem 15 og 18 år kan få besøgstilladelse og således komme på besøg 
alene, hvis de har skriftlig tilladelse hertil fra mindst en af forældrene. 

Tilladelsen skal indhentes af fængslet. 

Børn under 15 år skal normalt ledsages af en voksen, der har besøgstilladelse. Hvis 
ledsageren ikke er en af forældrene, kræver skriftlig tilladelse fra mindst en af 
disse til at den konkrete voksne kan ledsage barnet. Tilladelsen skal også i dette 
tilfælde indhentes af fængslet. 

Udgangspunktet er, at de der søger om besøgstilladelse får tilladelse, men der sker 
en afvejning af de forhold, der taler for og imod at give tilladelse. 

Besøgstilladelse vil dog blive nægtet, hvis fængslet skønner at ordens- eller 
sikkerhedsmæssige hensyn, herunder forebyggelse af strafbart forhold taler imod. 

Bemærk: Der skal medbringes billedlegitimation for at få gang til besøg på 
fængslet. 
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