
STOGAS  
VIRŠ JŪSŲ 
 GALVOS

Svarbiausios 
apgyvendinimo Danijoje 
taisyklės, dirbant statybų 

sektoriuje

Visai nesvarbu, ar jūsų apgyvendinimu rūpinasi darbdavys, 
pagrindinis rangovas, ar jūs patys, apgyvendinimui dirbant 
Danijoje yra taikomos taisyklės. Apgyvendinimo taisyklės 

galioja nepaisant to, ar jūs apsistojate kempingo aikštelėje 
šalia statybvietės, viešbutyje, ar pas privatų nuomotoją.

JŪSŲ KOLEKTYVINĖS SUTARTIES 
 REIKALAVIMAI

Kai kuriose kolektyvinėse sutartyse yra taisyklių dėl apsistojimo 
vienai nakčiai darbo reikalais.

Jei esate kolektyvinės sutarties Danijoje subjektas, dėl išsamesnės 
informacijos apie taisykles galite susisiekti su Prekybos sąjunga.

DARBO APLINKOS ĮSTATYMO 
 REIKALAVIMAI 

Jei statybvietė yra nutolusioje vietoje, pvz., miške arba saloje, 
darbdavys turi pasirūpinti jūsų apgyvendinimo vieta, kol dirbate 
statybvietėje.

Jei jūsų apgyvendinimo vietai yra taikomi sveikatos ir saugos teisės 
aktai, o jūs manote, kad galimai jų nesilaikoma, galite skambinti 
Arbejdstilsynet inspekcijai telefonu 70 12 12 88.
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KUR GALITE APSISTOTI 
DANIJOJE

Apgyvendinimo vietą savivaldybė turi 
patvirtinti kaip tinkamą gyventi. Antraip yra 
neteisėta ten apsistoti. Todėl, pavyzdžiui, yra 
neteisėta apsistoti apleistame pastate arba 
palapinėje atsitiktiniame lauke arba miške.

Be to, yra draudžiama apsistoti statybvietėje, 
pavyzdžiui, aikštelės namelyje. Tam 
rangovas turi gauti savivaldybės leidimą. 

KAIP GALITE APSISTOTI 
PRIVAČIAME BŪSTE 
 DANIJOJE

Jūs patys galite patikrinti, ar apgyvendinimo 
vieta yra teisėta. Jei namas ar butas 
neatitinka šiame puslapyje pateiktų 
reikalavimų, apgyvendinimo vieta  
negalės būti patvirtinta kaip  
gyvenamoji, todėl joje  
negalėsite apsistoti.
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APGYVENDINIMO VIETA 
TURI ATITIKTI TAM 
 TIKRUS REIKALAVIMUS:

Turi būti evakuacijos iš kiekvieno 
kambario maršrutas, kad kilus gaisrui 
galėtumėte greitai išeiti. 

Kiekviename kambaryje turi būti bent 
vienas langas į lauką, per kurį patektų 
dienos šviesa.

Kiekviename namo kambaryje 
atstumas nuo lubų iki grindų turi būti 
bent 2,3 m. Atstumas nuo lubų iki 
grindų butuose turi būti bent 2,5 m.

Kiekvieno kambario grindys negali būti 
žemiau už išorinį žemės paviršių. 
Tačiau nedraudžiama apsistoti 
kambaryje, kurio grindys ties viena 
siena yra žemiau žemės paviršiaus, 
kai bent palei vieną lango sieną 
esančios grindys yra virš žemės 
paviršiaus (pvz., ant šlaito). 
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Jei kilo abejonių, ar jūsų apgyvendinimo vieta yra teisėta, susisiekite su 
savivaldybės aptarnavimo centru borgerservice (savivaldybės 
konsultacijų centru) apgyvendinimo vietos savivaldybėje. Be to, 
Kopenhagoje, Orhuse, Odensėje ir Alborge galite susisiekti su tarnyba 
International Citizen Service. 


