
   

 

Epidemikommissionen 
Holbergsgade 6 

DK-1057 København K 
 
Dato: 04-05-2021 

Sagsnr.: 2108000 
Dok. nr.: 1722958 
 

 

Epidemikommissionen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Dato: 04-05-2021 Sagsnr.: 2108000 Dok. nr.: 1722958    

 
 

Indstilling fra Epidemikommissionen  
 
 

Emne Videreførelse af de gældende regler om forbud mod forsamlinger i 

forbindelse med håndtering af covid-19 

 

Anmodende minister  Justitsministeren 

 

Andre relevante 

ministerier 

Sundhedsministeriet 

Problemstilling Det følger af epidemiloven, at justitsministeren efter forhandling med 
sundhedsministeren fastsætter regler om forbud mod, at flere personer befinder 
sig på samme sted.  
 
Som opfølgning på den politiske aftale af 15. april 2021 blev indført en række 
lempelser af forsamlingsforbuddet. Som følge af, at det indendørs 
forsamlingsforbud hæves til 25 personer, jf. nedenfor, er der en række af de 
ovennævnte undtagelser til forsamlingsforbuddet, som bliver overflødige, og disse 
skal derfor ophæves. 
 
Det følger af aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021, som blev indgået 
den 4. maj 2021, at der indføres to lempelser af forsamlingsforbuddet, således at 
det gældende udendørs forsamlingsforbud hæves fra 50 til 75 personer, mens det 
gældende indendørs forsamlingsforbud hæves fra 10 til 25 personer.   
 
Derudover lægges der i forlængelse af aftalen af 4. maj 2021 op til, at konferencer 
og møder, der er omfattet af en særlig ordning, som reguleres i 
Erhvervsministeriets regler, undtages forsamlingsbekendtgørelsen, herunder det 
store forsamlingsforbud.  
 
Samtidig lægges der i forlængelse af aftalen op til at indføre en undtagelse til det 
lille forsamlingsforbud, for kulturelle arrangementer og for menighedsaktiviteter i 
folkekirken og trossamfund uden for folkekirken., hvor tilskuere eller deltagere i al 
væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, 
biograflærred, oplægsholder eller lignende. I den forbindelse lægges der tillige op 
til, at større kulturelle arrangementer med flere end 500 tilskuere, der er omfattet 
af en særlig ordning, som reguleres i Kulturministeriets regler, undtages 
forsamlingsbekendtgørelsen, herunder det store forsamlingsforbud, ligesom der 
lægges op til, at større arrangementer i folkekirken og trossamfund uden for 
folkekirken med flere end 500 deltagere, der er omfattet af en særlige ordning, 
som reguleres i Kirkeministeriernes regler, undtages forsamlingsbekendtgørelsen.  
 
Endelig lægges der i overensstemmelse med aftalen op til, at det store 
forsamlingsforbud på 500 personer (samt relevante undtagelser, 
straffebestemmelser mv. hertil) forlænges indtil den 1. september 2021. Dette skal 
ses i sammenhæng med, at det er politisk aftalt, jf. aftale af 15. marts 2021 om 
videreførelse af arrangørordningen og nødpulje til store velgørende festivaler, at 
arrangørordningen kan blive forlænget frem til og med den 30. september 2021 
for arrangementer med mindst 350 deltagere, såfremt det bliver nødvendigt at 
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 aflyse, udskyde eller væsentlig ændre arrangementerne med afsæt i gældende 
forsamlingsforbud. 
 
Epidemikommissionen anmodes om indstilling om videreførelse af de gældende 
regler om forsamlingsforbud i forbindelse med håndtering af covid-19 og de 
ovennævnte lempelser hertil frem til den 21. maj 2021. 
 

Epidemikommissionens 

indstilling 
Epidemikommissionen indstiller, at gældende regler om forsamlingsforbud som 

beskrevet i anmodningen fra Justitsministeriet videreføres. 

 

Epidemikommissionen noterer sig, at der er lempelser i forsamlingsforbuddet 

som følge af politisk aftale om genåbning pr. 6. maj 2021, som blev indgået den 4. 

maj 2021. 

 

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges 

medhenblik på at vurdere, om der er grundlag for, at allerede fastsatte regler 

videreføres, ændres eller ophæves. 
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