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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Videreførelse af de gældende regler vedr. forbud mod adgang til og 
restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på 
Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 samt 
udmøntning af aftale om genåbning pr. 6. maj 2021

Anmodende minister Erhvervsministeren

Andre relevante 
ministerier

Sundhedsministeriet

Problemstilling Erhvervsministeriet har anmodet Epidemikommissionen om at afgive en 
indstilling om videreførelse af de gældende regler vedr. forbud mod adgang til og 
restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på 
Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.
Epidemikommissionen har tidligere afgivet indstilling om videreførelse af disse 
regler.

Erhvervsministeriet har endvidere anmodet Epidemikommissionen om at afgive en 
indstilling til, at tiltagene som led i udmøntning af aftalen om genåbning pr. 6. maj 
2021 udmøntes i bekendtgørelsen: 
 genåbnes konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål med 

krav om coronapas og op til 1.000 deltagere i sektioner á 500, hvor deltagerne 
i det væsentlige er siddende. Åbningen sker med de krav og restriktioner, som 
følger af ekspertgruppens anbefalinger, herunder krav om 1 meters afstand 
(en tom stol) mellem deltagerne, arealkrav phå 4m2 pr. kunde og 2m2 for 
siddende, brug af mundbind eller visir indendørs, når man ikke sidder ned 
samt udarbejdelse af sundhedsplan ved arrangementer over 500 deltagere. 

 ophævelse af kravet om forudgående bordreservation, der er tidsmæssigt 
adskilt med 30 minutter fra ankomsten, i forbindelse med 
indendørsservering. 

 serveringssteder og private festlokaler samt private gildesale, stalde, lader og 
forsamlingshuse eller lignende kan holde åben efter kl. 23.00 for private 
arrangementer som f.eks. bryllupper, sølvbryllupper, guldbryllupper, 
konfirmationsfester, studenterfester, fødselsdage og lignende 
arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, forudsat at kun 
personer, der deltager i arrangementet i hvert lokale eller hver afgrænsede 
del af øvrige lokaliteter. Der må endvidere i forbindelse med disse 
arrangementer serveres alkohol i tiden fra kl. 22.00 til kl. 5.00, såfremt 
fornødne bevillinger foreligger. Arrangementet skal afholdes inden for 
rammerne af det til enhver tid gældende forsamlingsforbud og iagttage de 
sædvanlige krav om coronapas og arealkrav. 

Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller: 
 at de gældende regler vedr. forbud mod adgang til og restriktioner for 

lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på 
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Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 
videreføres.

 at der indføres krav, som følger af ekspertgruppens anbefalinger, i 
forbindelse med genåbning af konferencer og møder med 
erhvervsmæssige og faglige formål og op til 1.000 deltagere (i sektioner 
á 500), hvor deltagerne i det væsentlige er siddende. Krav og 
restriktioner omfatter bl.a. krav vedr. afstand og areal. 

Epidemikommissionen noterer sig, at der er en politisk aftale om genåbning pr. 6. 
maj 2021, herunder konkrete genåbningstiltag på Erhvervsministeriets område.

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges 
medhenblik på at vurdere, om der er grundlag for, at allerede fastsatte regler 
videreføres, ændres eller ophæves.
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