
 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
  

  

  
  

  
  

 
 

  

 
 

 
 

  

  

 

 

Epidemikommissionen 
Holbergsgade 6 
DK-1057 København K 

Dato: 03-06-2021 
Sagsnr.: 2109607 
Dok. nr.: 1768543 

Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne EURO 2020-fanzone med mulighed for afvikling af aktiviteter på Ofelia Plads 

Anmodende minister Kulturministeren 

Andre relevante 
ministerier 

Justitsministeriet og Sundhedsministeriet 

Problemstilling Kulturministeren har anmodet Epidemikommissionen om at afgive en indstilling 
om mulighed for afvikling af EURO2020-fanzone med aktiviteter på Ofelia Plads. 

Det er planlagt, at der den 11. juni 2021 åbner et midlertidigt byrum på Ofelia 
Plads (EURO20202 – Football Village) arrangeret af DBU. På pladsen tilbydes 
gratis aktiviteter til de besøgende med fællesskab og bevægelse som det primære 
omdrejningspunkt. Pladsen er designet med parker, fodboldbaner, et havnebad, 
en strand, barer og restauranter, et legeområde for børn osv. Kulturministeriet 
har oplyst: 

- at arrangementet ligner en messe, idet de besøgende eller deltagende 
går rundt og besøger adskilte boder, aktiviteter mv. inden for et bestemt 
tema, uden et selvstændigt formål om direkte salg til forbrugere. 

- at målgruppen er familier, hvorfor der ikke er en forventning om et stort 
alkoholindtag på pladsen. 

Kulturministeriet foreslår, at fanzonearrangementet på Ofelia Plads i forbindelse 
med EURO2020 gennemføres som et miniforsøg med udgangspunkt i ordningen 
for messer. Forslaget bygger bl.a. på dialog med Dansk Boldspil Union (DBU), 
Statens Serum Institut og politiet. Kulturministeriet oplyser, at da der er er tale 
om et miniforsøg, vil erfaringerne med forsøget kunne indgå i det fremtidige 
arbejde med afvikling af større arrangementer. Kulturministiet lægger på den 
baggrund op til, at der nedsættes en evalueringsgruppe til at evaluere 
arrangementet. 

Messeordningen gælder allerede i dag på Erhvervsministeriets område og indgår i 
planen for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer, der fremgår af 
Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021. I forhold til arrangementet 
på Ofelia Plads indebærer det navnligt krav om coronapas for at få adgang til 
området, et arealkrav på 4 m2 pr. deltager, samt krav og retningslinjer i øvrigt 
tilsvarende detailhandlen, herunder krav om smitteforebyggende tiltag mv. 
Reglerne er foreslået at skulle gælde fra den 11. juni til og med 11. juli 2011, hvor 
EURO2020 slutter. 

Der lægges op til, at arrangementet afvikles under følgende krav: 
 Alle gæster kontrolleres med hensyn til gyldigt coronapas ifm. indgang. 
 Der må maksimalt tillades adgang for 1 deltager pr. 4 m2 udendørsareal, 

hvortil der er offentlig adgang. 
 Der må på intet tidspunkt være mere end 3.125 personer på pladsen ad 

gangen. 
 Alt personale skal gennemgå UEFA´s Covid-19 E-læringsmodul. 
 Personalet skal bære værnemidler ved publikumskontakt (mundbind 

type 2). 
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 Storskærmsområdet afskærmes fra det øvrige areal under visning af 
kampe, så der ikke opstår sammenstimlen ved indhegning. 

 Arrangementet skal følge krav og retningslinjer i øvrigt tilsvarende 
detailhandlen. 

 Hvis der serveres mad og drikkevarer skal krav og retningslinjer for 
restaurationsbranchen følges. 

 Lokaliteterne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at 
smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for besøgende at 
holde afstand til hinanden. 

 Der skal i eller ved lokaliteten opsættes covid-19-informationsmateriale. 
 Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet 

arrangementet, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god 
hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne offentliggøres af 
Sundhedsstyrelsen. 

 Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. 
alkohol) tilgængeligt for besøgende. 

 Det skal sikres, at der i åbningstiden er synligt personale, som kan påse, 
at relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af covid-19 overholdes. 

 Der skal foretages optælling af besøgende ved indgangen. 
 Der skal udarbejdes en plan for en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling 

af arrangementet. 
 Øvrige gældende regler for lokaliteter i henhold til bekendtgørelse om 

restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind mv. og 
coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af 
covid-19 skal følges. 

SSI, SST, STPS, Københavns Politi og Rigspolitiet har den 2. juni 2021 besigtiget 
Ofelia Plads og gennemgået den udfærdigede sundhedsplan for EURO2020 – 
Football Village. Rigspolitiet bemærker, at besigtigelsen skete på et tidspunkt, 
hvor pladsen er ved at blive opbygget. På baggrund af de oplysninger, som blev 
forelagt, finder de repræsenterede sundhedsmyndigheder og politiet det 
sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at afvikle arrangementet under de 
foreslåede rammer. 

Kulturministeriet oplyser, at der uafhængigt af arrangementet Football Village, 
afvikles storskærmsarrangementer med siddende publikum, der afvikles efter 
gældende regler i bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på 
Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19. 

Epidemikommissionens 
indstilling 

Epidemikommissionen indstiller, at der fastsættes regler, der giver mulighed for 
at afvikle fanzonearrangementet på Ofelia Plads med udgangspunkt i ordningen 
for messer og under ovenstående krav. 

Epidemikommissionen lægger herudover vægt på, at der op til afholdelse af 
arrangement foretages en yderligere præcisering af tiltag, der skal sikre 
smitteforebyggelse, effektiv smitteopsporing, test, evaluering med henblik på, at 
erfaringerne med forsøget kan indgå i det fremtidige arbejde med afvikling af 
større arrangementer. 
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