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Forsamlingsforbuddet lempes efter følgende plan:   

 Forsamlingsforbuddet  Undtagelser  

 Etape 1 

(8. juni) 

Hæves til 50 personer  

Grænsen for arrangementer mv. hæ-

ves til 50 personer. 

Politiet kan meddele påbud, hvis 

flere end 50 personer i øvrigt befin-

der sig sammen på en måde, som ud-

gør en særlig smittefare. 

Politiet kan nedlægge opholdsfor-

bud. 

Anbefaling om, at arrangementer i 

private boliger følger det generelle 

forsamlingsforbud (50 personer). 

Gældende undtagelser til forsam-

lingsforbuddet opretholdes (herun-

der private boliger og haver – se fak-

taboks nedenfor).  

Der indføres følgende nye undtagel-

ser: 

 Alle arrangementer mv., hvor 

deltagerne i det væsentlige sidder 

ned, hvis arrangøren er omfattet 

af sektorpartnerskabsretnings-

linjer. Gælder både indendørs og 

udendørs. Eksempelvis: 

o Et bryllup afholdt i en re-

staurant eller lignende, der 

står for mad og lokaler. 

o En fodboldkamp på sta-

dion med siddepladser. 

o En generalforsamling af-

holdt i et konferencecenter. 

 Sommeraktiviteter for børn og 

unge. 

Den eksisterende kvadratmeterregel 

om maksimalt 1 personer pr. 2 m2, 

som bl.a. gælder for restauranter og 

kulturarrangementer med siddende 

publikum, udvides. Fremover gæl-

der undtagelsen alle lokaler, hvor 

kunder og besøgende i det væsent-

lige sidder ned, forudsat at den an-

svarlige for lokalerne er omfattet af 

sektorpartnerskabsretningslinjer. 

For udendørsområder er der som 

hidtil ingen kvadratmeterregel. 
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Der vil fortsat være en absolut 

grænse på 500 personer (f.eks. delta-

gere og tilskuere i et kulturarrange-

ment eller et idrætsarrangement).  

Etape 2 

(8. juli) 

Hæves til 100 personer  

Grænsen for arrangementer mv. hæ-

ves 100 personer. 

Politiet kan meddele påbud, hvis 

flere end 100 personer i øvrigt befin-

der sig sammen på en måde, som ud-

gør en særlig smittefare. 

Politiet kan nedlægge opholdsfor-

bud.  

Anbefaling om, at arrangementer i 

private boliger følger det generelle 

forsamlingsforbud (100 personer). 

Som i 1. etape.  

Der vil fortsat være en absolut 

grænse på 500 personer. 

 

Etape 3 

(8. au-

gust) 

 

Hæves til 200 personer for arran-

gører omfattet af sektorpartner-

skabsretningslinjer  

Grænsen for arrangementer mv. hæ-

ves til 200 personer for arrangemen-

ter mv., hvor arrangøren er omfattet 

af sektorpartnerskabsretningslinjer.  

For øvrige arrangementer mv. er 

grænsen fortsat 100 personer.  

Politiet kan meddele påbud, hvis 

flere end 100 personer i øvrigt befin-

der sig sammen på en måde, som ud-

gør en særlig smittefare. 

Politiet kan nedlægge opholdsfor-

bud. 

Anbefaling om, at arrangementer i 

private boliger følger det generelle 

forsamlingsforbud (100 personer). 

Som i 1. og 2. etape. 

Der vil fortsat være en absolut 

grænse på 500 personer. 
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Faktaboks. Undtagelser til forsamlingsforbuddet før påbegyndelsen af genåbningens fase 3 (8. juni 2020)  

 

Før påbegyndelsen af genåbningens fase 3 er der bl.a. følgende undtagelser til forsamlingsforbuddet og 

politiets adgang til at meddele påbud til personer, der befinder sig sammen på en måde, som udgør en 

særlig smittefare (ikke udtømmende): 

 

 Private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over 

 Begravelser og bisættelser 

 Folkekirken og andre trossamfund i lokaler, som de råder over (undtagelsen gælder kun inde i 

lokalerne og ikke udendørsarrangementer) 

 Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt og nødvendigt led i ud-

førelsen af det pågældende arbejde 

 Kulturarrangementer (biografer, teatre mv.) og tv-produktioner med siddende publikum. Und-

tagelsen omfatter ikke idrætsarrangementer, herunder professionel idræt som f.eks. superligaen  

 Dagtilbud, skoler, institutioner mv., der er omfattet af den såkaldte skolebekendtgørelse. 

 Forsamlinger med politisk eller andet meningsbefordrende øjemed 

 

Der gælder uanset undtagelserne en absolut grænse på 500 personer for arrangementer mv. (dog ikke 

forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed). 


