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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Videreførelse af de gældende regler vedr. forbud mod adgang til og restriktioner 
for lokaler og lokaliteter og krav om coronapas på Erhvervsministeriets område i 
forbindelse med håndtering af covid-19 samt udmøntning af Aftale af 10. juni 
2021 om yderligere udfasning af restriktioner m.v. fra d. 11. juni 2021.

Vedkommende 
minister 

Erhvervsministeren 

Andre relevante 
ministerier

Sundhedsministeriet 

Problemstilling Ministeren har anmodet om videreførelse af gældende regler om forbud mod 
adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter og krav om coronapas på 
Erhvervsministeriets område, samt en lempelse af reglerne for åbningstider for 
serveringssteder og salg af alkohol og så vidt angår det generelle arealkrav, 
udfasning af kravet om coronapas for større arrangementer mv.

Af Aftalen om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni
2021, blev det besluttet at ophæve og lempe en række af reglerne på 
Erhvervsministeriets område fra den 11. juni 2021.

De nuværende regler forlænges frem til og med den 31. august 2021, men 
Erhvervsministeriet vil inden den 15. juli 2021 ved ændringsbekendtgørelse og 
inden den 1. august 2021 ved en ny hovedbekendtgørelse gennemføre følgende 
lempelser af reglerne, jf. overnævnte aftale fra 10. juni 2021:

 Pr. 15. juli 2021 udvides åbningstiden for serveringssteder til kl. 02.00, 
ligesom forbud mod salg af alkohol (også salg i detailhandlen) lempes 
tilsvarende.

  Pr. 1. august 2021 lempes arealkravet på tværs af alle sektorer (på nær 
serveringssteder, hvor det allerede er udfaset) til 2m2 pr. person generelt 
(også i detailhandlen).

 Pr. 1. august 2021 ophæves krav om coronapas for forlystelsesparker og 
zoo, omrejsende tivolier, markeder, messer og dyrskuer samt for 
konferencer og møder.

 Pr. 1. august hæves antallet af besøgende til udendørs markeder til 3.000 
besøgende til stede samtidig og lukketiden hæves til kl. 20.00. Derudover 
vil der– tilsvarende andre større arrangementer - gælde krav om 
udarbejdelse af sundhedsplan for udendørs markeder med flere end 500 
deltagere. Der forelægges særskilt anmodning om indstilling fra 
Epidemikommissionen om indførsel af krav om sundhedsplan for 
udendørs markeder.

 Pr. 1. august 2021 kan indendørs markeder afholdes med op til 500 
deltagere og arealkrav. Der forelægges særskilt anmodning om indstilling 
fra Epidemikommissionen om fastsættelse af ordning for indendørs 
markeder og ordning vedrørende sundhedsplan for udendørs markeder 
med mere end 500 besøgende.

 Pr. 1. august 2021 ophæves begrænsningen af antallet af deltagere på 
dyrskuer.



Epidemikommissionen
Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Dato: 17-06-2021
Sagsnr.: 2110514
Dok. nr.: 1798255

Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller at de gældende regler vedr. forbud mod adgang til 
og restriktioner for lokaler og lokaliteter og krav om coronapas på 
Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndteringen af covid-19 
videreføres, med de aftalte lempelser.

Epidemikommissionen noterer sig, at det fremgår af den politiske aftale om 
yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021, at der er enighed 
om, at der indgås ensartede forlængelser til og med 31. august 2021 af de 
restriktioner, der skal gælde sommeren over.

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 lempes.
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