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Indstilling fra Epidemikommissionen  
 

Emne Videreførelse af regler i bekendtgørelse nr. 1227 af 9. juni 2021 om forbud mod 

forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 med senere ændring 

Vedkommende 

minister  

Justitsministeren 

Andre relevante 

ministerier 

Sundhedsministeriet 

Problemstilling Det følger af epidemilovens § 24, stk. 1, at justitsministeren efter forhandling med 
sundhedsministeren fastsætter regler om forbud mod, at flere personer befinder sig på 
samme sted.  
 
Bemyndigelsen er udnyttet til at fastsætte regler om forsamlingsforbud i bekendtgørelse nr. 
1227 af 9. juni 2021 om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-
19 med senere ændringer. De gældende regler om forsamlingsforbud står til at blive ophævet 
den 18. juni 2021. 
 
Ved bekendtgørelse nr. 1227 af 9. juni 2021 blev der som opfølgning på Aftale om udmøntning 
af genåbning pr. den 21. april 2021, der bl.a. indeholder en plan for udfasning af det lille 
forsamlingsforbud, indført to lempelser af forsamlingsforbuddet, hvorefter det lille indendørs 
forsamlingsforbud blev fastsat til 100 personer, mens det lille udendørs forsamlingsforbud 
blev ophævet, således at det udendørs forsamlingsforbud pr. 11 juni 2021 er på 500 personer.  
 
Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, 
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik den 10. juni 
2021 Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021. Som følge af 
ovennævnte aftale blev der fra den 14. juni 2021 ved bekendtgørelse nr. 1260 af 11. juni 2021 
om ændring af bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af 
covid-19 indført en række undtagelser fra forsamlingsbekendtgørelsen.  
 
Der blev indført en undtagelse fra forsamlingsbekendtgørelsen, så der er mulighed for 
afvikling af sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med overnatning. Den nærmere ordning 
for sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. er udmøntet i regler på Kirkeministeriets, Social- 
og Ældreministeriets og Kulturministeriets områder.  
 
Herudover blev der indført en undtagelse fra forsamlingsbekendtgørelsen, så der er mulighed 
for afvikling af dyrskuer. Den nærmere ordning for dyrskuer er udmøntet i regler på 
Erhvervsministeriets område.  
 
Derudover følger det af aftalen, at det lille indendørs forsamlingsforbud fra den 1. juli 2021 
skal hæves til 250 personer og ophæves fra den 1. august 2021. Fra den 1. august 2021 vil det 
derfor kun være det store forsamlingsforbud på 500 personer, som vil være gældende både 
indendørs og udendørs (Justitsministeriet vil med ikrafttræden den 1. juli og 1. august foretage 
de pågældende lempelser af forsamlingsbekendtgørelsen).  
 
Derudover lægges der op til, 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. Denne påbudsordning er 
knyttet til forsamlingsforbuddet, idet det er en betingelse, at der skal være flere end 500 
personer, der befinder sig på et offentligt tilgængeligt sted, uden at der er tale om et 
arrangement eller lignende.  
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 Justitsministeriet skal på den baggrund anmode Epidemikommissionen om at afgive indstilling 
i medfør af epidemilovens § 8, stk. 2, om videreførelse af de gældende regler i bekendtgørelse 
nr. 1227 af 9. juni 2021 om forsamlingsforbud i bekendtgørelse om forbud mod større 
forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 med senere ændring med de 
ovennævnte lempelser frem til den 1. august for så vidt angår det indendørs lille 
forsamlingsforbud og frem til den 1. september 2021 for så vidt angår påbudsordningen, der 
er bundet op på forsamlingsforbuddet.  

 
Endelig bemærkes det, at anmodningen ikke omfatter det ”store” forsamlingsforbud på 500 
personer samt de relevante undtagelser hertil, som allerede gælder indtil den 1. september 
2021. Det er således for så vidt angår perioden mellem 1. august 2021 og 1. september 2021 
alene påbudsordningen, der er knyttet til opholdsforbuddet, jf. nedenfor, der efter denne 
anmodning påtænkes forlænget indtil den 1. september 2021. 

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 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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