
Indstilling fra Epidemikommissionen

Side 1 af 2 

Til: 
Erhvervsministeren

Kopi: 
Sundhedsministeren

Videreførelse af regler om krav om coronapas på Erhvervsministeriets 
område i forbindelse med håndteringen af covid-19

Erhvervsministeren har anmodet Epidemikommissionen om at afgive en indstilling om 
videreførelse af regler om, at der i forbindelse med genåbningen af lokaler og lokaliteter, 
hvor der drives natklub, diskotek eller lignende, frem til den 1. oktober 2021 fastsættes 
regler om krav om coronapas ved ankomst til de nævnte lokaler eller lokaliteter. 

Epidemikommissionen har tidligere afgivet indstilling om videreførelse af coronapas på 
Erhvervsministeriets område.

Der er den 10. juni 2021 indgået Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra 
den 11. juni 2021, hvor det blev besluttet at ophæve og lempe en række af reglerne på 
Erhvervsministeriets område startende fra den 11. juni 2021.

Den nuværende bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og 
lokaliteter og krav om coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med 
håndteringen af covid-19 udløber pr. 1. september 2021.

Størstedelen af reglerne om krav om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og 
lokaliteter og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndteringen 
af covid-19 står jf. den politiske aftale til at blive udfaset pr. 1. september 2021. Jf. aftalen 
vil bl.a. reglerne om begrænsning af åbningstider for serveringssteder mv., forbuddet mod 
salg af alkohol, krav om coronapas for serveringssteder, liberale serviceerhverv m.v. samt 
storarrangementsordningerne på Erhvervsministeriets område blive ophævet pr. 1. 
september 2021. 

Der lægges således alene op til, at reglerne om coronapas videreføres, med henblik på at 
disse finder anvendelse for lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller 
lignende, i forbindelse med, at disse genåbner den 1. september 2021 med krav om 
coronapas, jf. Aftale om yderligere udfasning af restriktioner m.v. fra den 11. juni 2021.  

I overensstemmelse med aftalen af 10. juni 2021 lægges der op til, at reglerne om krav om 
coronapas for lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende på 
Erhvervsministeriets område fastsættes frem til den 1. oktober 2021, hvilket er fire uger 
og to dage.
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Epidemikommissionens indstilling
Epidemikommissionen indstiller, at der i forbindelse med genåbningen af lokaler og 
lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende, frem til den 1. oktober 2021 
fastsættes regler om krav om coronapas ved ankomst til de nævnte lokaler eller 
lokaliteter. 

Epidemikommissionen noterer sig, at Erhvervsministeriet finder det hensigtsmæssigt, at 
regler om krav om coronapas ved ankomst til de nævnte lokaler eller lokaliteter fastsættes 
for en længere periode end fire uger. Kommissionen anerkender det praktiske hensyn ved 
en længere tidshorisont.

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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