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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021 på Erhvervsministeriets område

Vedkommende 
minister 

Erhvervsministeren

Andre relevante 
ministerier

Sundhedsministeriet

Problemstilling Der er den 17. maj 2021 indgået aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021, hvor 
bl.a. genåbnes indendørs faciliteter i forlystelsesparker med krav om coronapas samt lokaler 
beliggende i omrejsende tivolier og lignende samt spillehaller, kasinoer, lege- og badelande. 
Desuden er aftalepartierne enige om, at trin 2 i planen for afholdelse af større arrangementer 
og forsamlinger iværksættes i overensstemmelse med aftalen af 4. maj 2021. Dette indebærer 
bl.a. at der åbnes for udendørs markeder og messer med udgangspunkt i de krav, der følger 
af anbefalingerne fra ekspertgruppen for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer. 

Udendørs markeder har hidtil alene kunne gennemføres inden for rammerne af 
forsamlingsforbuddet. Med iværksættelse af trin 2 i henhold til plan for afholdelse af større 
arrangementer og forsamlinger indføres der ny regulering for gennemførelse af udendørs 
markeder, hvor der indføres en række smitteforebyggende tiltag i henhold til ekspertgruppens 
anbefalinger. Således åbner udendørs markeder med krav om krav om maksimalt 500 
deltagere samtidig, arealkrav på 4m2 og lukketid kl. 18.00 samt retningslinjer svarende til 
detailhandlen (dog ikke mundbind udendørs). 

Epidemikommissionen anmodes om at afgive indstilling til, at udendørs markeder åbner med 
de ovenævnte smitteforebyggende tiltag i henhold til anbefalingerne fra ekspertgruppen for 
afholdelse af større arrangementer og forsamlinger.

Der gennemføres til orientering samtidig en række lempelser på Erhvervsministeriets område 
som følge af aftalen af 17. maj 2021, herunder:
 Indendørsfaciliteter i forlystelsesparker og i omrejsende tivolier genåbnes med krav om 

coronapas, krav om brug af mundbind eller visir, arealkrav på 4m2 pr. kunde, dog 2 m2, 
hvis kunderne i det væsentlige sidder ned.

 Messer genåbnes med krav om coronapas, arealkrav på 4m2 pr. deltager, krav om 
udarbejdelse af sundhedsplan ved over 500 deltagere og retningslinjer tilsvarende 
detailhandlen, herunder krav om brug af mundbind mv., samt andre smitteforebyggende 
tiltag.

 Spillehaller og kasinoer genåbnes med krav om coronapas, krav om brug af mundbind 
eller visir, arealkrav på 4 m2 pr. kunde, dog 2 m2, hvis kunder i det væsentlige sidder ned.

 Bade- og legelande genåbnes med krav om coronapas, krav om brug af mundbind eller 
visir, arealkrav på 4 m2 pr. kunde, dog 2m2, hvis kunder i det væsentlige sidder ned.

Epidemi-
kommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at udendørs markeder åbner med de i anmodningen 
beskrevne smitteforebyggende tiltag og i henhold til anbefalingerne fra ekspertgruppen for 
afholdelse af større arrangementer og forsamlinger.

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