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Indstilling fra Epidemikommissionen  
 
 

Emne Afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område (udendørs 

arrangementer med stående publikum, motionsevents og lempelse for 

arrangementer med siddende publikum på Kulturministeriets område) 

Anmodende minister  Kulturministeren 

 

Andre relevante 

ministerier 

Sundhedsministeren 

Problemstilling Som følge af Aftale om udmøntning af genåbning af 17. maj 2021 skal der pr. 21. 
maj 2021 ske en yderligere genåbning for afvikling af større arrangementer på 
Kulturministeriets område og i overensstemmelse med aftalen af 4. maj 2021. 
Det omfatter navnlig udendørs arrangementer med stående publikum og 
motionsevents. Der sker samtidig en yderligere genåbning af arrangementer 
med siddende publikum, som blev delvist genåbnet ved Aftale om udmøntning 
af genåbning af 4. maj 2021. 

 
Genåbningen af indendørs og udendørs arrangementer med siddende publikum 
udvides som følgende: 

 Loftet på 2.000 deltagere ved indendørs arrangementer fjernes. 

 Indendørs og udendørs sportsarrangementer omfattes. 

 
Genåbningen af udendørs arrangementer med stående publikum skal ske med 
følgende ordning: 

 Sektioner à 200 tilskuere/publikummer med egne ind- og udgange og 

egne servicefaciliteter. 

 Maksimalt 2.000 tilskuere/publikummer i alt. 

 Arealkrav på 4 m2 per tilskuer/publikum. 

 Tilskuere eller publikum i en sektion må ikke tillades adgang til en anden 

sektion. 

 Forbud mod camping på lokaliteten og på lokaliteter, som er direkte 

tilknyttet arrangementet. 

 Reglerne for coronapas følger de almindelige regler, hvorefter både 

antigentest og PCR-test er gyldige i 72 timer. 

 Der indføres en særlig undtagelse for fanzonearrangementer i 

København i forbindelse med EURO 2020, hvor sektioneringskravet 

hæves til 500 og arealkravet til 2 m2. 
 

Genåbningen af motionsevents skal ske med følgende ordning: 

 Klart adskilte grupper af 150 personer, herunder frivillige, ansatte og 

officials. 

 Antallet af deltagere i arrangementet må på intet tidspunkt overstige 

3.000 personer, herunder frivillige, ansatte og officials. Det indebærer, 

at der ikke etableres et loft for det samlede antal deltagere, et 

motionsevent ultimativt må have. 
 

Arrangementerne vil være undtaget fra forsamlingsforbuddet, som er reguleret 
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 i Justitsministeriets forsamlingsbekendtgørelse.  

Kulturministeren anmoder Epidemikommissionen om at afgive indstilling til 
følgende elementer:  

Genåbning for afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område 
(udendørs arrangementer med stående publikum, motionsevents og lempelse 
for arrangementer med siddende publikum på Kulturministeriets område). 

Epidemikommissionen anmodes om at afgive indstilling om, at der fastsættes 
regler om, at der kan afholdes større arrangementer, som beskrevet ovenfor. Der 
vil desuden ligesom med de gældende regler for afvikling af større arrangementer 
for siddende tilskuere være krav om udarbejdelse af sundhedsplan og coronapas. 

 

Epidemikommissionens 

indstilling 
Epidemikommissionen indstiller, at der fastsættes regler om, at der kan afholdes 
større arrangementer på Kulturministeriets område (udendørs arrangementer 
med stående publikum, motionsevents og lempelse for arrangementer med 
siddende publikum), som beskrevet i anmodningen.  

 

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. 

 

 


