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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Udmøntning af aftale af 10. juni 2021 om yderligere udfasning af restriktioner 
m.v. pr. 11. juni 2021 – indførelse af ordning for indendørs markeder pr. 1. 
august 2021 i henhold til plan for større arrangementer og forsamlinger samt 
fastsættelse af krav om udarbejdelse for sundhedsplan ved mere end 500 
besøgende ved udendørs markeder

Vedkommende 
minister 

Erhvervsministeren 

Andre relevante 
ministerier

Sundhedsministeriet 

Problemstilling Erhvervsministeren har anmodet Epidemikommissionen om indstilling, at der 
indføres regler om, at indendørs markeder kan afholdes efter den nedenfor 
beskrevne ordning, samt at der indføres regler om tilsvarende andre større 
arrangementer – om udarbejdelse af sundhedsplan for udendørs markeder med 
flere end 500 besøgende. 

Trin 4 i planen for afholdelse af større arrangementer og forsamlinger iværksættes, 
som følger af Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021 fra 4. maj 2021. 
Dette indebærer bl.a., at der pr. 1. august 2021 indføres en ordning for indendørs 
markeder, der kan afvikles under overholdelse af de krav og retningslinjer, der er 
anbefalet af Ekspertgruppen om afholdelse af større forsamlinger og 
arrangementer. Endvidere indebærer det, at der indføres krav om udarbejdelse af 
sundhedsplan for udendørs markeder med flere end 500 besøgende.

Indendørs markeder har hidtil alene kunnet afvikles inden for rammerne af det til
enhver tid gældende lille indendørs forsamlingsforbud i henhold til plan for
udfasning af det lille forsamlingsforbud. Med iværksættelse af trin 4 i henhold
til ovenævnte plan indføres der en ordning for afvikling af indendørs markeder, der
gør det muligt at afvikle indendørs markeder med op til 500 personer til stede
samtidig under iagttagelse af arealkrav og smitteforebyggende tiltag i henhold til
ekspertgruppens anbefalinger.

Således påtænkes det at indføre regler, der indebærer, at indendørs markeder kan
afvikles med arealkrav på 2m2 pr. besøgende samt i øvrigt krav og retningslinjer
svarende til de, der gælder for detailhandlen.

Endvidere lægges der op til, at indendørs markeder på lige fod med messer,
udendørs markeder, konferencesteder og øvrige erhvervsaktiviteter, der er
genåbnet, omfattes af den automatiske model for lokale nedlukninger.

Udendørs markeder kunne i henhold til plan for afholdelse af større forsamlinger
og arrangementer åbne fra d. 21. maj 2021 med op til 500 besøgende til stede
samtidig, et arealkrav på 4m2 og lukketid kl. 18.00 samt retningslinjer svarende til
detailhandlen (dog ikke mundbind, da det foregår udendørs).

Pr. 1. august 2021 vil der i ordningen for udendørs markeder i henhold til aftalen
af 10. juni 2021 blive mulighed for op til 3.000 besøgende til stede samtidig,
hvilket betyder, at der indføres krav om udarbejdelse af sundhedsplan for
udendørs markeder med flere end 500 besøgende – tilsvarende andre større
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arrangementer med flere end 500 besøgende.

Således påtænkes det, at indføre regler, der indebærer, at udendørs markeder
med flere end 500 besøgende skal udarbejde en sundhedsplan, senest 14 dage
før arrangementets afholdelse. Kravet til sundhedsplanen påtænkes at følge de
krav, der gælder til sundhedsplan for de øvrige ordninger for større
arrangementer.

Restriktionerne for afholdelse af indendørs og udendørs markeder vil blive lempet
og udfaset i overensstemmelse med plan for udfasning samt ensretning og
forsimpling af øvrige restriktioner mv. Således vil der ikke indføres krav om 
coronapas, der i henhold til aftalen af 10. juni 2021 ophæves pr. 1. august 2021 for 
bl.a. ordningen for markeder. Ligesom der for indendørs markeder ikke vil gælde 
krav om udarbejdelse af en sundhedsplan, da kravet alene gælder for 
arrangementer med flere end 500 besøgende, og der i ordningen for indendørs 
markeder alene gives mulighed for at afvikle markeder op til 500 personer.

Ordningen for markeder vil i overensstemmelse med aftalen af 10. juni 2021 blive
ophævet den 1. september 2021 sammen med de resterende ordningerne i plan
for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer.

Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at der indføres regler om, at der fastsættes en 
ordning for indendørs markeder, som kan afholdes i tråd med trin 4 i planen for 
afholdelse af større arrangementer og forsamlinger, som følge af Aftale om 
yderligere udfasning af restriktioner m.v. fra den 11. juni 2021 og i henhold til 
Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021 fra 4. maj 2021. 
Epidemikommissionen indstiller endvidere, at indendørs markeder kan afholdes 
efter de smitteforebyggende tiltag for indendørs markeder, som er anbefalet af 
Ekspertgruppen om afholdelse af større forsamlinger og arrangementer. 

Endvidere indstiller Epidemikommissionen. at der indføres regler – tilsvarende 
andre større arrangementer – om udarbejdelse af sundhedsplan for udendørs 
markeder med flere end 500 besøgende. 

Epidemikommissionen anbefaler udvidet kommunikation om brug af Smittestop 
app’en. 
 
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.

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.
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