
TRYGGHET/SIKKERHET 

 

 

1. Praktiske tiltak 

 
Den som er bekymret/redd for gjerningsmannen(-mennene) bør vurdere å gjennomføre tiltak 
for å trygge sin egen sikkerhet mv. Dette kan for eksempel være å: 
- sikre dør med kikkehull, ekstra lås, dørkjede osv 
- sikre vinduer, for eksempel med vinduslås 
- sikre inneområde, for eksempel med alarm 
- sikre uteområde, for eksempel med sensorregulert lys 
- informere naboer, få naboene til å rapportere om de ser noe mistenkelig mv 
- skaffe postkasse med lås 
- fjerne navn på ringeklokke mv 
- informere arbeidsgiver/arbeidsplass, be dem rapportere om det er noe mistenkelig 
- skifte mobil-/telefonnummer 
 
 
2. Besøksforbud 

Fornærmede kan be om at politiet treffer en avgjørelse om besøksforbud/kontaktforbud rettet 
mot gjerningsmannen eller andre (straffeprosessloven § 222a), dersom det er grunn til å tro at 
disse vil:                                                                                                                                        
- begå en straffbar handling mot fornærmede                                                                                                       
- forfølge fornærmede, eller                                                                                                               
- “på annet vis krenke” fornærmede 

Forbudet kan medføre at vedkommende ikke får oppholde seg på et bestemt sted og/eller 
besøke/kontakte fornærmede. 

I visse tilfelle kan besøksforbudet også rette seg mot eget hjem.  

Besøksforbudet gjelder for en bestemt tidsperiode, og maksimalt ett år av gangen (besøks-
forbud i eget hjem kan ikke vare i mer enn tre måneder av gangen).  

Besøksforbud kan bare opprettholdes så lenge vilkårene er oppfylt.  

Dersom politiet avslår en begjæring om besøksforbud kan avslaget prøves for domstolene. 

Den som besøksforbudet retter seg mot kan kreve at beslutningen skal bringes inn for prøving 
ved domstolene. 

Besøksforbud som gjelder eget hjem skal prøves for domstolene, fortrinnsvis innen 5 dager. 

Brudd på besøksforbudet kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder (straffeloven 
§ 342).  
 

 

 

 

 

 



3. Voldsalarm 

 
Dersom man er redd for sin sikkerhet kan man kontakte politiet og anmode om å få volds-
alarm.  
 
Om man får voldsalarm, og eventuelt hvor lenge, beror på trusselbildet.  
 
Voldsalarmen tar man med seg, og kan aktiveres i tilfelle en krisesituasjon, hvorved politiet 
varsles.  
 
Voldsalarm er et veldig vanlig tiltak for å sikre fornærmede. 
 
 

4. Hemmelig adresse 
 
Den som er utsatt for fare kan søke om sperret adresse («hemmelig adresse») i folkeregisteret.  

Adressesperring finnes i to varianter: 

- mildeste variant: fortrolig adresse/adressesperring (kode 7), som innebærer at 
adressen ikke utleveres til private  

- strengeste variant: strengt fortrolig, adressen gis heller ikke til offentlige myndigheter 

Privatpersoner kan skriftlig søke om at det nedlegges forbud mot at adressen oppgis til private 
personer og institusjoner. Skattekontoret kan, dersom det kan dokumenteres at det foreligger 
fare for skade på liv, legeme eller helse, fatte vedtak om at adressen skal sperres. 

Nedlegges det forbud mot at adressen oppgis, skal forbudets varighet fastsettes. Forbudet vil 
ikke gjelde lenger enn behovet tilsier, og kan ikke vare lenger enn ett år. Er det behov for 
ytterligere beskyttelse, må det søkes på nytt.  

 
 
5. Ny identitet? 

 
Det kan i helt spesielle tilfeller gis ny identitet. Dette gjøres meget sjeldent, og kun hvor andre 
tiltak ikke kan gi tilstrekkelig vern. Kun et svært lite antall personer har fått ny identitet. 
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