
Kriminalomsorgen 
Sandeid fengsel

Rune Leander Hansen 
Vikevegen 1808 
5568 Vikebygd

Deres ref: vår ref: 
241136 SMS/-

Dato:
28.09.2015

INNKALLING TIL STRAFFEGJENNOMFØRING - RUNE LEANDER
HANSEN, FØDT 06.12.1955

■>

Vi viser til
• Haugaland tingretts dom av 16.04.2015 hvor du er dømt til ubetinget fengsel i 21 dager 

Domsnummer: D404/15

Du innkalles til å møte ved:
Sandeid fengsel, torsdag 10. desember 2015 klokken 14:00 for gjennomføring av straffen.

Ta med gyldig legitimasjon når du møter.

Dersom du ikke møter vil du bli avhentet av politiet. Det kan også fa konsekvenser for blant 
annet vurdering av prøveløslatelse.

Etter straffegjennomføringsloven § 40 syvende ledd, er det straffbart ikke å møte til fastsatt tid. 
Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.

Dersom du blir pågrepet og varetektsfengslet for nye straffbare forhold, kan dommen bli 
iverksatt umiddelbart.

Du kan be om å få starte straffegjennomføringen umiddelbart. Dette kan medføre at du må sone i 
et annet fengsel.

Dersom du ønsker utsettelse av straffegjennomføringen må du søke om dette. Søknad om 
utsettelse medfører ikke at plikten til å møte til fastsatt tid og sted bortfaller, med mindre dette er 
uttrykkelig bestemt.

I forbindelse med gjennomføringen vil Kriminalomsorgen innhente personopplysninger om deg.
I medhold av personopplysningsloven har du rett til å vite hvilke opplysninger som innhentes, 
hvor de innhentes fra og til hvilket formål. Du har rett til innsyn i opplysningene med mindre 
slikt innsyn er unntatt etter loven. For mer informasjon: www.kriminalomsorgen.no

Region sørvest
Postadresse: 
Dokumentsenteret 
Postboks 694  
4305 Sandnes

Besøkadresse: 
5585 Sandeid

Telefon: 52 76 72 10 
Telefaks: 52 76 15 58

Org.nr: 974736950

Saksbehandler:

E-post:
sandeld.fengsel@krlnnlnalonnsorg.no

http://www.kriminalomsorgen.no
mailto:sandeld.fengsel@krlnnlnalonnsorg.no


Med hilsen

Siv Monica Stople

Kopi av innkallingen sendes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt - Retts- og påtale 
Haugaland og Sunnhordland.



Dato: 
Vår ref:

Kvitteringsslipp
«

Navn: Rune Leander Hansen
Fødselsdato: 06.12.1955 Personnummer: 37993

Du bes snarest mulig gi beskjed om at brevet er mottatt ved å underskrive nedenfor og sende 
kvitteringsslippen tilbake til oss i vedlagte konvolutt senest innen en uke fra du mottok 
innkallingen.

Du kan alternativt bekrefte at du har mottatt deime innkallingen ved å sende e-post til: 
postmottak-8425@kriminalomsorg.no eller på telefon 52 76 72 10.

Dersom vi ikke innen fristen får svar fra deg vil innkallingen bli forkynt for deg på bopel eller 
arbeidsplassen.

Hvis du har spørsmål om denne innkallingen kan du ta kontakt med fengselet over telefon eller 
ved personlig henvendelse.

Innkalling til å møte ved Sandeid fengsel, Sandeid, 10.12.2015 klokken 14:00, erkjennes mottatt:

Sted: Dato:

Navn domfelt: Rune Leander Hansen

Eventuelt vergers underskrift(er):_

Vennligst oppgi følgende:

Tlf. privat_ Tlf. arbeid Mobil

mailto:postmottak-8425@kriminalomsorg.no
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Kriminalomsorgen 
Sandeid fengsel

Adresse: 5585 Sandeid 
Tlf.: 52 76 72 10
E-post: sandeid.fengsel@kriminalomsorg.no

©RIEMTERine TIL PERSONER SOM SKAL SONE I SANDEID FENGSEL

NB! INNKALLING OG OFFENTLIG GODKJENT LEGITIMASJON MÅ MEDTAS.
LIVSNØDVENDIGE MEDISINER MÅ TAS MED TIL SONING.
VURDERES I  HVERT ENKELTTILFELLE AV FENGSELSLEGEN.

Personer er pålagt å møte i rusfri tilstand. Obligatorisk prøve blir avkrevd. Alkoholholdige drikkevarer, samt 
andre bedøvende og/eller berusende midler er forbudt å ta med seg til soningsfremmøte.

KLÆR
Privat tøy medtas i den utstrekning det er nødvendig for bruk i fritiden under soningsoppholdet.

TOALETTARTIKLBR
Personlige toalettartikler medtas. Det er hensiktsmessig å medbringe toalettartikler i gjennomsiktig emballasje, 
da disse enklere kan klareres for innførsel.

TOBAKKSVARER
Ved fremmøte kan det medbringes 5 pakker tobakk med sigarettpapir eller 200 sigaretter (1 kartong) eller 
inntil 5 bokser løssnus alt. 10 bokser porsjonssnus.

PRIVATPENGER /  KANTINEPENGER
Av medbrakte penger tillates for tiden brukt inntil kr. 300,-. Overskytende oppbevares ved fengselet og 
tilbakeleveres ved løslatelse. Godskrevne arbeidspenger, for tiden inntil kr. 300,- pr. uke, kan benyttes til kjøp 
av tobakk/kantinevarer fra kiosk i fengselet. Kiosken holder åpent 2 kvelder pr. uke.

FREMMØTE
Innenfor ordinæf a rb ^ s tid , dog senest M;14.00 på innkalt fremmøtedag. ^
Dispensasjon vil bli gitt i de tilfeller hvor det med offentlig kommunikasjon ikke lar seg gjøre å møte innen 
den fastsatte frist. Ta kontakt med fengselet i god tid. Private kjøretøy kan stå parkert på fengselets område 
under soning for eiers egen risiko.

HJEMREISE
Anstalten dekker utgifter til hjemreise etter den for staten billigste reisemåte.

BESØK
Innsatte kan ikke motta besøk første helgen etter innsettelse.
Innsatte har muligheten til å motta ett besøk pr. uke. Besøkende skai forhåndsbestille besøkstid over 
telefon: 52 76 72 10. Skriftlig besøkstillatelse skal medbringes og vil bli forlangt avgitt.
Besøkstid: Inntil 1 time lørdag eller søndag fra kl.12.00 til kl.18.00.
Ingen forbruksvarer kan mottas og bringes inn i fengselet ved/etter besøk.

TELEFON. RADIO/TV. STEREOANLEGG, MP3-SPILLER, PC EL. TILSVARENDE
Personlig elektronisk utstyr tillates ordinært ikke medbragt. Fengselets eget TV-/radiotilbud
benyttes.Telekortautomater er montert på hver forlegningsbrakke. Telekort for bruk under soning må kjøpes i
fengselet. Mobiltelefon eller andre kommunikasjonsmidler tillates ikke brukt i fengselet.

OM PERSONOPPLYSNINGER
I forbindelse med straffegjennomføringen vil kriminalomsorgen innhente personopplysninger bl.a. om den 
innsatte, pårørende og eventuelle besøkende. I medhold av personopplysningsloven har den det innhentes 
opplysninger om rett til å vite hvilke opplysninger som innhentes, hvor de innhentes fra og til hvilket formål. 
Den det innhentes opplysninger om har rett til innsyn i opplysningene med mindre slikt innsyn er unntatt etter 
loven. For mer informasjon, se: http://wv^^kriminalomsorgen.no/personvem. 104755 .no.html

Sandeid, 08.02.2010

Fengselsleder

mailto:sandeid.fengsel@kriminalomsorg.no
http://wv%5e%5ekriminalomsorgen.no/personvem._104755_.no.html


Kriminalomsorgsdirektoratet

Soning av fengselsstraff i institusjon
(§ 12 straffegjennomføringsloven)

Vet du at du kan søke å gjennomføre fengselsstraffen i institusjon i stedet for i 
fengsel?

•  Dersom du har fått en fengselsdom på under ett år, kan det være en mulighet for 
deg til å sone hele straffen i institusjon utenfor kriminalomsorgen i stedet for i 
fengsel.

• Dette gjelder deg dersom du har rusproblemer, behov for bo- og arbeidstrening eller 
særlige omsorgsbehov. Da kan du søke om å gjennomføre soningen i en institusjon 
utenfor kriminalomsorgen.

J hvilken type institusjon kan du sone din fengselsstraff?
Eksempler på aktuelle institusjoner er behandlings- eller omsorgsinstitusjon for 
rusmiddelavhengighet og lettere psykiske lidelser, bo- og arbeidstreningsinstitusjon, 
familiehjem, sykehjem, Distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller barnevernsinstitusjon.

Når kan du søke?
Du kan søke så^ort du har fått den endelige dommen din og har fått eller søkt 
institusjonsplass. Ikke vent til du skal begynne å sone.

Befinner du deg allerede på institusjon?
Be institusjonen snarest om hjelp til å søke kriminalomsorgen om at du kan sone din 
straff der.

Nærmere opplysninger om ordningen finner du på www.kriminalomsoraen.no.

Er dette aktuelt for deg?
Da bør du ta kontakt snarest mulig med kriminalomsorgen. De kan vise deg hvordan du 
søker. Se nede for adressene.

Kontaktadresser:
Bor du i Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag eller Sør-Trøndelag? 
Ring Kriminalomsorgens Regionskontor Nord 
Bor du i Hordaland, Møre og Romsdal eller Sogn og Fjordane?
Ring Bergen fengsel
Bor du i Buskerud, Telemark eller Vestfold?
Ring Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof 
Bor du i Rogaland, Aust-Agder eller Vest-Agder?
Ring Åna fengsel
Bor du i Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo eller Østfold?
Ring Hedmark fengsel, avd. Ilseng (menn) 
eller Ravneberget fengsel (kvinner)

tlf 73 56 16 10

tlf 55 39 36 00

tlf 33 09 54 40

tlf 51 79 90 00

tlf 62 57 44 50
tlf 69 11 58 00

http://www.kriminalomsoraen.no


K R I M I N A L O M S O R G E N
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SANDEID FENGSEL 
Svarsending 8095 
0097 Oslo
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