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1. GENERELT & UDENOMSAREALER 
1.1. FORORD 

• Vandrerhjemmet skal fremtræde indbydende i forhold til stjerneklassificering.  
• Vandrerhjemmet kan benyttes til de til enhver tid gældende formål, som fremgår af vandrerhjemmets og DANHOSTELs formålsbestemmelser. 
• Det anbefales, at vandrerhjemmet udarbejder en vedligeholdelsesplan. Eksempel på en vedligeholdelsesplan, kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet. 

1.2. SKILTNING 
• Vandrerhjemmet skal være tydeligt skiltet, så det 

er let for gæsten at finde indgang og receptions-
område.  

• Vandrerhjemmet skal være tydeligt skiltet fra alle 
indfaldsveje, jf. Bekendtgørelse om anvendelse af 
vejafmærkning (se intranettet). 

Samme krav som * 
 

Samme krav som ** 
 

Samme krav som *** 
 
 
 
 

Samme krav som **** 
 

 

1.3. INDKØRSEL/GÆSTEPARKERING/BUSPARKERING 
Se vedkommende kommunes lokale p-normer og krav 
på kommunens hjemmeside. 

Samme krav som *  
 

Samme krav som **  Samme krav som ***  Samme krav som **** 
  

 

1.4. CYKELPARKERING 
Der skal være cykelparkering på vandrerhjemmet svar-
ende til mindst 10 % af sengepladserne, hvis det lovligt 
kan etableres på matriklen.  

 

Samme krav som *  
 

Samme krav som ** 
Derudover følgende krav: 
• Der skal være overdækket 

cykelparkering (skur/gara-
ge/kælder) svarende til 
min. 10 % af sengeplads-
erne, hvis det lovligt kan 
etableres på matriklen. 

Samme krav som *** 
Derudover følgende krav: 
• Cykler skal kunne stå par-

keret på aflåst område, 
hvis det lovligt kan etable-
res på matriklen. 

  
  

Samme krav som **** 
  
  
  
  

 

1.5. UDENDØRS BELYSNING OG AREALER 
Parkeringsplads, gangarealer og bygninger skal have 
orienteringsbelysning efter mørkets frembrud. 

Samme krav som * 
  

Samme krav som ** 
  

Samme krav som *** 
  

Samme krav som **** 
  

 

1.6. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
Vandrerhjemmet skal følge de til enhver tid gældende 
sikkerhedskrav og -foranstaltninger, som anført af hhv. 
brand- og kommunale myndigheder, herunder f.s.a. 
flugtveje og udluftningsmuligheder i tilfælde af brand 
(se også intranettet). 

Samme krav som * 
  

Samme krav som ** 
  

Samme krav som *** 
  

Samme krav som **** 
  

 

1.7. FÆLLES TOILETRUM 
På vandrerhjemmet skal der være: 
• Minimum 1 toilet, indrettet med håndvask og 

knager, i nærheden af opholdsrumme-ne.  

Samme krav som *  
 

Samme krav som ** 
 

Samme krav som *** 
  

Samme krav som **** 
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1.8. INTERNET 
Internet: 
• Der skal være internetadgang tilgængeligt for 

gæsten på vandrerhjemmet. 

Samme krav som * 
Derudover følgende krav: 
• Der skal være trådløs in-

ternetadgang på van-
drerhjemmet tilgæng-
eligt for gæsten. 

Samme krav som ** 
  

Samme krav som *** 
Derudover følgende krav: 
• Der skal være trådløs in-

ternetadgang på alle 
værelser på vandrer-
hjemmet. 

Samme krav som **** 
  

 

2. FÆLLESOMRÅDER 
2.1. CAFÉ/RESTAURANT/SPISEOMRÅDE/SPISESTUE 
Ingen krav. • Der skal være et antal 

spisepladser svarende til 
minimum 30 % af senge-
pladserne, evt. servering 
i to hold (to seatings). 
Der kan efter en konkret 
vurdering gives dispen-
sation, såfremt det er 
muligt at spise morgen-
mad andre steder inden 
for en gåafstand af 300 
m. 

Samme krav som ** 
Derudover følgende krav: 
• Der skal være plads til et 

antal spisepladser på 
selve vandrerhjemmets 
areal, svarende til mini-
mum 30 % af senge-
pladserne, evt. servering 
i to hold (to seatings). 

Samme krav som *** 
 

Samme krav som **** 
 

Erfaringen viser, at der alt 
andet lige vil være behov for 
relativt flere spisepladser på 
et lille vandrerhjem end på et 
stort samt, at der skal et vist 
antal spisepladser til, før per-
sonalebetjent morgenmads-
servering vil være lønsomt. 
Ved indretning og anlæg af 
spiseområdet, bør følgende 
forhold derfor overvejes: 
• Den forventede gæste-

sammensætning, eksem-
pelvis grupper med fuld 
forplejning. 

• Hvorvidt, der er konkur-
renter i området. 

• Om der ønskes mulighed 
for salg til gæster, som 
ikke overnatter. 

2.2. OPHOLDSSTUE/FJERNSYNSSTUE O. LIGN. 
• Der skal være en eller flere opholdsstuer/ arealer 

med siddepladser, svarende til minimum 15 % af 
sengepladserne.  

Samme krav som *  
 

Samme krav som **  Samme krav som *** 
 
  

Samme krav som **** 
 
  

• Der bør være rum/areal, 
som er indrettet til lege-
rum/familieaktiviteter. 

2.3. UNDERVISNINGSLOKALE/MØDERUM 
Ingen krav. Samme krav som * 

• Vandrerhjem, der mod-
tager lejrskoler og andre 
grupper, skal have 
mindst 1 undervisnings-
lokale/møderum. 

Samme krav som ** 
 
  

Samme krav som *** 
 
  
  
  

Samme krav som **** 
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2.4. GÆSTEKØKKEN 
• Det skal være muligt selv at tilberede mad i gæs-

tekøkken. Det gælder dog ikke grupper, med-
mindre det er aftalt.  

• I tilknytning til køkkenet, skal der være, eller kun-
ne anvises, sidde- og bordplads til minimum 5 
personer pr. 50 sengepladser op til 200 senge-
pladser. 

• Der skal minimum være 2 kogeplader/gasblus og 
1 vask med v/k vand, for hver 50 sengepladser op 
til 200 sengepladser. Derudover fastsættes an-
tallet i forhold til behov. 

• Der skal være tilstrækkeligt kogegrej, service 
samt viskestykker, karklude opvaskebørste og 
opvaskemiddel. Alternativt, kan man udlåne 
dette, evt. mod depositum. 

• Der skal være køleskab, ovn og mikroovn, kaffe-
maskine og el-kedel. 

Samme krav som * 
 

Samme krav som ** 
 

Samme krav som *** 
 
  

Samme krav som **** 
  
  
  
  

• Det er vigtigt, at køkken-
erne fremstår lyse og 
funktionelle. 

• Det anbefales, at der, i 
forbindelse med køkken-
et, stilles en fryser til rå-
dighed for gæsten. 

2.5. VASK-  & TØRRERUM 
Ingen krav 
 

  
 

• Der skal være mindst én 
vaskemaskine og én tør-
retumbler. 

Samme krav som *** 
 

 
  
  

Samme krav som **** 
  
  
  
  

• Det anbefales, at vaske- 
og tørrerum er indrettet 
med vask med v/k vand. 

• Der bør være mulighed 
for at lægge vasketøj fra 
sig, evt. i kurve samt 
bordplads til at lægge tøj 
sammen på og for gæs-
ten at stryge sit tøj. 

3. VÆRELSER, BAD & TOILET 
3.1. SOVESALE/FÆLLESVÆRELSER 

Sovesale/fællesværelser: 
Dvs. rum, hvor gæsten alene køber sengeplads 
(”fællesseng”), og ikke hele værelset. 
 
• Størrelse: der skal være min. 5 m3 pr. sengeplads. 
• Værelsesfaciliteter:  

- Der skal være minimum 1 affaldskurv, mulig-
hed for opladning af mobilt grej.  

- Gæsten skal have mulighed for, at få opbe-
varet sine ejendele aflåst, enten på værelset 
eller et andet sted på vandrerhjemmet. 

Samme krav som *  
Derudover følgende krav: 
• Maksimum halvdelen af 

det samlede antal vær-
elser må være af denne 
minimumsstandard. 

Samme krav som ** 
Derudover følgende krav: 
• Maksimum 6 af værel-

serne må være af denne 
minimumsstandard. 

  

Samme krav som *** 
Derudover følgende krav: 
• Maksimum 4 af værel-

serne må være af denne 
minimumsstandard. 
 

Samme krav som **** 
Derudover følgende krav: 
• Maksimum 2 af værel-

serne må være af denne 
minimumsstandard. 

 

• I indretningen af alle vær-
elser bør man tænke på 
gæstens behov, så der 
som minimum er taget 
hensyn til gæstens baga-
ge, gæstens tøj, gæstens 
ønske om opladning af 
mobilt grej, gæstens af-
fald osv. 

• Der bør være bagageplads 
svarende til antal senge. 
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• Faciliteter pr. seng: 
- Mindst én stol/taburet og mulighed for opbe-

varing af gæstens tøj ved knager, på en hylde 
eller i et skab. 

 

3.2. FAMILIEVÆRELSER (HYTTER) UDEN BAD & TOILET 
Familieværelser: 
Dvs. rum, hvor gæsten køber hele værelset. 
 
• Størrelse:  

- Der skal være minimum 5 m3 pr. sengeplads. 
• Værelsesfaciliteter:  

- Der skal være minimum 1 stol/taburet, 1 af-
faldskurv og mulighed for opladning af mobilt 
grej. 

• Faciliteter pr. seng:  
- Der skal være mulighed for opbevaring af 

gæstens tøj ved knager, på en hylde eller i et 
skab. 

 

Samme krav som *  
Derudover følgende krav: 
• Minimum 1 sengelampe 

pr. seng, 1 bord og 1 
spejl på værelset. 
 

Samme krav som ** 
Derudover følgende krav: 
• Minimum samme antal 

stole/taburetter, som ½ 
af sengepladserne. 

• Bad og toilet skal være i 
nærheden af værelset. 
 

Samme krav som *** 
Derudover følgende krav: 
• Alle senge i gulvhøjde 

skal enten være med 
spring- eller boksma-
dras. Gælder ved nyind-
køb. 

• Mulighed for bøjleop-
hæng. 

• Samme antal stole/tabu-
retter, som antal senge. 

 
Arealkrav (mulighed for dis-
pensation for eksisterende 
vandrerhjem): 
• Der skal være min. 6 m² 

gulvareal til den første 
seng. For de næste 5 
senge skal der være min. 
2 m² og for alle senge ud 
over 6 skal der være 1 
m². 

• Størrelsen af værelset 
regnes som nettoareal, 
dvs. indvendige mål.  

• Hvis værelset har egen 
forgang, uanset om den 
er adskilt med en dør, 
medregnes den med 
max. 2 m². Bad/toilet 
medregnes ikke.  
(Beregningsmodel: 
1 sengs – 6 m2 

2 sengs – 8 m2 
3 sengs – 10 m2 
4 sengs – 12 m2 
5 sengs – 14 m2 

Ej muligt. • Der bør være bagage-
plads svarende til antal 
senge. 
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6 sengs – 16 m2 
7 sengs - 17 m2 
- og derefter 1 ekstra m² 
pr seng.) 

3.3.  FAMILIEVÆRELSER (HYTTER) MED EGET BAD & TOILET 
Familieværelser: 
Dvs. rum, hvor gæsten køber hele værelset. 
 
• Størrelse:  

- Der skal være minimum 5 m3 pr. sengeplads. 
• Værelsesfaciliteter:  

- Der skal være minimum 1 stol/taburet, 1 af-
faldskurv og mulighed for opladning af mobilt 
grej. 

• Faciliteter pr. seng:  
- Der skal være mulighed for opbevaring af 

gæstens tøj ved knager, på en hylde eller i et 
skab. 

 

Samme krav som *  
Derudover følgende krav: 
• Minimum 1 sengelampe 

pr. seng, 1 bord og 1 
spejl på værelset. 
 

Samme krav som ** 
Derudover følgende krav: 
• Minimum samme antal 

stole/taburetter, som ½ 
af sengepladserne. 

Samme krav som *** 
Derudover følgende krav: 
• Alle senge i gulvhøjde 

skal enten være med 
spring- eller boksma-
dras. Gælder ved nyind-
køb. 

• Mulighed for bøjleop-
hæng. 

• Samme antal stole/tabu-
retter, som antal senge. 

 
Arealkrav (mulighed for 
dispensation for eksisterende 
vandrerhjem): 
• Der skal være min. 6 m² 

gulvareal til den første 
seng. For de næste 5 
senge skal der være min. 
2 m² og for alle senge ud 
over 6 skal der være 1 
m² 

• Størrelsen af værelset 
regnes som nettoareal, 
dvs. indvendige mål.  

• Hvis værelset har egen 
forgang, uanset om den 
er adskilt med en dør, 
medregnes den med 
max. 2 m². Bad/toilet 
medregnes ikke.  
(Beregningsmodel: 
1 sengs – 6 m2 
2 sengs – 8 m2 
3 sengs – 10 m2 
4 sengs – 12 m2 
5 sengs – 14 m2 

Samme krav som **** 
Derudover følgende krav: 
• Der skal være individuel 

skabs- eller hyldeplads til 
hver sengeplads. 

• Der bør være 
bagageplads svarende til 
antal senge. 
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6 sengs – 16 m2 
7 sengs - 17 m2 
- og derefter 1 ekstra m² 
pr seng.) 

3.4. VÆRELSER (HYTTER) MED EGET BAD & TEKØKKEN 
• Tekøkkenet skal indeholde minimum: 

- køleskab,  
- mikroovn og/eller almindelig koge-

mulighed, 
- kaffemaskine og el-kedel 
- vask med v/k vand.  

• Værelserne følger stjernekravene til værelser 
med og uden bad, jf. pkt. 3.2. og 3.3., dog regnes 
der med 2 m2 ekstra til tekøkken.  

• Værelser med tekøkken medregnes ikke ved krav 
til fælleskøkken. 

Samme krav som *  
 

Samme krav som ** 
 
  

Samme krav som *** 
 
  
  
  
  

Samme krav som **** 
  
  
  
  

 

3.5. FAMILIEENHEDER (-HYTTER) MED EGET BAD & (TE)KØKKEN 
• Enheden skal indeholde minimum: 

- 2 soverum,  
- bad og toilet,  
- stue/opholdsrum 
- køkken eller køkken-hjørne i stue, 

• Køkkenet skal være indrettet, så en familie kan 
tilberede alle måltider under en uges ophold.  
Som minimum komfur (kogeplader/ovn) ud over 
de krav, der er til tekøkkenernes indretning, jf. 
oven for pkt. 3.4. 

• Stjernevurdering sker ud fra arealkrav, som med 
værelser, med udgangspunkt i antal soverum og 
antal sengepladser. 

• Køkken medregnes i arealberegningen med 4 m2. 
• Værelser i familieenheder kan lejes ud særskilt, 

hvis værelset er forsynet med lås og værelset 
opfylder de generelle krav til værelser, jf. pkt. 3.2. 
I givet fald tæller værelset med i den samlede 
vurdering som værelser med fælles bad og toilet. 

• Familieenheder medregnes ikke ved krav til gæs-
tekøkken 

• Hvis familieenhederne alene lejes ud som en en-
hed, tæller familieenhedernes senge heller ikke 
med i krav til øvrige fælles faciliteter. 

Samme krav som *  
 

Samme krav som ** 
 
  

Samme krav som *** 
 
  
  
  
  

Samme krav som **** 
Derudover følgende krav: 
• Værelser i 

familieenheder (-hytter) 
kan ikke lejes ud særskilt 
fra enheden, jf. pkt. 3.2. 
*****. 
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GENEREL INFORMATION 
• Handicapgodkendelse. Der henvises til samarbejdet med Foreningen God Adgang (godadgang.dk), som godkender vandrerhjemmene. 
• Når der refereres til ”sengepladser”, er det de faste sengepladser, der tænkes på, dvs. alle sengepladserne undtagen udtrækssenge og evt. nødleje. 

3.6. FÆLLES BADERUM TIL SOVESALE OG VÆRELSER UDEN EGET BADEVÆRELSE 
• Der skal være minimum 1 baderum til både her-

rer og damer for hver 20 sengepladser. 
• Baderum skal have varmt og koldt vand og der 

skal være mulighed for at kunne stille sæbe og 
lignende fra sig på hylde eller lign. ved hver 
bruser. 

• Der skal derudover være: 
- Knager eller bænk/badeskammel. 
- Affaldsspand. 
- Spejl.  

 
Ved nybygning/modernisering skal:  
• der skal være stik til hårtørring og barbermaskine 

med tydelig angivelse af spændingen (220V). 

Samme krav som *  
Derudover følgende krav: 
• 1 bruser/brusekabine for 

hver 20 sengepladser. 
• Separat afklædnings-

område med bænk/ba-
deskammel og knager, 
som skal være afskær-
met fra selve baderum-
met. 

 
 
 

Samme krav som ** 
Derudover følgende krav: 
• Badeværelse skal være 

udstyret med badefor-
hæng, skærmvæg eller 
brusekabine. 

• Hylder og knager.         
 

Samme krav som *** 
 
  
  
  
  

Samme krav som **** 
 
  
  
  

• Undgå så vidt muligt ba-
deforhæng, ved fælles 
baderum til fordel for 
aflukkede bruserum. 

3.7. EGET BAD & TOILET PÅ VÆRELSET/ I HYTTEN 
For værelser med eget bad og toilet, skal der 
derudover være: 
• Spejl. 
• Hylder og knager til toiletsager, -tasker, 

håndklæder mv. 

Samme krav som *  
 

Samme krav som ** 
 
  

Samme krav som *** 
 
  
  

Samme krav som **** 
  
  
  

 


