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Indstilling fra Epidemikommissionen  
 

Emne Videreførelse af de gældende regler om forbud mod forsamlinger i forbindelse med 

håndtering af COVID-19 

 

Vedkommende 

minister  

Justitsministeren 

 

Andre relevante 

ministerier 

Sundhedsministeriet 

Problemstilling Justitsministeriet har anmodet Epidemikommissionen om at afgive en indstilling om, at de 

gældende regler om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af COVID-19 

videreføres med de lempelser, der følger af rammeaftale af 22. marts 2021 om plan for 

genåbning af Danmark, aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021, aftale om 

udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021 og aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 

2021. 

 
Epidemikommissionen anmodes om at afgive indstilling om videreførelse af de gældende 
regler om forsamlingsforbud med de lempelser, der følger af ovennævnte aftaler: 

- frem til den 1. august for så vidt angår det indendørs lille forsamlingsforbud  
- frem til den 1. september 2021 for så vidt angår påbudsordningen, der er knyttet til 

det store forsamlingsforbud. Påbudsordningen indebærer, at politiet, så længe det 
store forsamlingsforbud er gældende, fortsat skal have mulighed for at påbyde 
personer at forlade et sted, hvis tilstedeværelsen efter politiets skøn udgør en særlig 
fare for smitte med COVID-19. 

 
Baggrunden for anmodningen om forlængelse ud over fire uger er bl.a., at det allerede 
fremgår af de politiske aftaler, hvordan forsamlingsforbuddet skal afvikles, og at det lille 
forsamlingsforbud alene skal forlænges indtil den 1. august, hvor det ophæves.  
 

Epidemi-
kommissionens 

indstilling 

Epidemikommissionen indstiller, at de gældende regler om forbud mod forsamlinger i 

forbindelse med håndtering af COVID-19 videreføres med de aftalte lempelser. 

 

Epidemikommissionen har ikke forholdt sig til, om videreførelsen kan forlænges ud over fire 

uger. 

 

Epidemikommissionen noterer sig, at der d. 17. maj 2021 er indgået en politisk aftale om 

udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021, som indebærer at planen for udfasning af 

forsamlingsforbuddet, der fremgår af aftalen d. 15. april 2021, fortsat følges. Kommissionen 

noterer sig samtidigt, at der pågår forhandlinger om yderligere udmøntning af genåbning. 

 

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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