Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni
2021

Den 22. marts 2021 indgik regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative
Folkeparti, Liberal Alliance samt Alternativet Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark. Regeringen har i overensstemmelse med rammeaftalen efterfølgende indgået
aftaler med partierne om udmøntning af genåbning pr. hhv. 21. april, 6. maj og 21.
maj 2021.
Partierne er enige om, at restriktioner mv. – bortset fra coronapas – kan ophæves
begyndende fra den 11. juni 2021 og frem mod 1. september 2021.
Partierne er enige om, at udfasning af restriktioner mv., som er aftalt i forbindelse
med tidligere udmøntningsaftaler, fortsat følges, idet det lille indendørs forsamlingsforbud dog hæves til 250 personer pr. 1. juli 2021, ligesom følgende restriktioner mv. udfases yderligere, jf. bilag 1 og 2:
Krav om mundbind/visir ophæves den 14. juni 2021 på alle områder undtagen
i den kollektive transport mv., når man ikke sidder ned. Krav om mundbind/visir udfases helt den 1. september 2021.
Den fortsatte brug af coronapas indgår som en forudsætning for udfasning af
kravet om mundbind/visir. Coronapasset mindsker risikoen for smitte generelt
ved sociale aktiviteter samt risikoen for superspredningsbegivenheder. Coronapassets udfasning begynder fra den 14. juni 2021.
Åbningstiden på serveringssteder mv. udvides fra 11. juni 2021 til kl. 24.00.
Samtidig åbnes der generelt (dvs. også i detailhandlen) for salg af alkohol indtil
kl. 24.00. Pr. 15. juli 2021 udvides åbningstiden yderligere til kl. 02.00, ligesom
forbud mod salg af alkohol lempes tilsvarende.
For serveringssteder mv., hvor gæster i det væsentlige sidder ned, ophæves arealkrav og afstandsanbefalinger den 1. juli 2021.
Nattelivet, herunder diskoteker, natklubber og lignende, åbnes pr. 1. september
2021 med krav om coronapas, men uden andre restriktioner. Den 1. oktober
2021 ophæves kravet om coronapas.
Øvrige restriktioner og retningslinjer udfases samt ensrettes og forsimples begyndende fra den 14. juni 2021. Det lægges til grund, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter udfasningen af restriktioner mv. vil begrænse sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fx fokus på test og isolation ved
symptomer, udluftning og hygiejne.
Udfasning af restriktionerne mv. indebærer, at dagtilbud, grundskoler, herunder
SFO, klubtilbud, efterskoler mv., samt ungdoms- og voksenuddannelser samt de
videregående uddannelser mv. vil have mulighed for, at vende tilbage til en normal
hverdag fra den 14. juni 2021. Dog fortsætter den kraftige opfordring til to ugentlige
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test i grundskolen frem til og med september 2021. Ligesom for coronapasset gælder opfordringen ikke for personer, der tidligere har været smittet, eller som har
opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik. En tilsvarende opfordring vil i samme
periode gælde på efterskoler, frie fagskoler samt folkehøjskoler, hvor der tidligere
har været krav om test.
Der er enighed om, at opfordring til test ved fysisk fremmøde på arbejdspladser
ligeledes følger coronapasset, jf. ovenfor. Ansatte i sundhedsvæsenet, plejesektoren
og på visse botilbud mv. vil dog blive opfordret til test to gange ugentligt indtil 14
dage efter andet vaccinationsstik.
Partierne noterer sig endvidere, at der med Rammeaftale af 19. maj 2021 om en sommerog erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker er indgået aftale om, at virksomheder –
såfremt de fortsat oplever en markant omsætningsnedgang som følge af aktivitetsdæmpende restriktioner og/eller gradvist tilbagevendende aktivitet – fortsat vil have
adgang til kompensation for faste omkostninger og tab af omsætning for selvstændige i en tilpasset kompensationsordning, som gælder frem til og med den 30. september 2021.
Der er endvidere enighed om pr. 14. juni 2021 med de lempelser, der følger af bilag
3, at iværksætte trin 3 i planen for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer, som følger af Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021. Planen justeres og
udvides desuden som angivet i bilaget, som dermed erstatter planen for afholdelse
af større forsamlinger og arrangementer i Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj
2021.
For store udendørs arrangementer med siddende publikum ophæves afstandskrav
og krav om sektionering pr. 1. august 2021, i den udstrækning der er faste pladser
og registrering af deltagere med henblik på at sikre muligheden for effektiv smitteopsporing. For arrangementer med mindre end 2.000 tilskuere vil der være krav om
coronapas indtil den 1. august 2021. For arrangementer med mere end 2.000 tilskuere vil der være krav om coronapas indtil 1. oktober 2021.
Partierne er enige om, at antallet af tilskuere til EURO 2020-kampene i Parken kan
øges op til 25.000 tilskuere. DBU vil blive bedt om at undersøge muligheden herfor,
herunder hvornår det i givet fald vil kunne ske.
Aftalepartierne er enige om, at gyldigheden af negative PCR-tests som et gyldigt
coronapas ændres pr. 1. juli 2021, så en PCR-test vil være gyldig i 96 timer (i dag 72
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timer). Ændringen vil bl.a. indebære nye tekniske tilretninger i coronapas-appen,
der forventes implementeret ultimo juni 2021.
Der er endvidere enighed om, at der skal indføres en dokumentationsordning for
undtagelse for test og dermed for kravet om coronapas. Ordningen skal implementeres hurtigst muligt i juni måned for at sikre en mere hensigtsmæssig kontrol for
både de undtagne borgere samt for erhvervs- og kulturliv.
Der er enighed om, at hvis epidemien mod forventning udvikler sig i en bekymrende retning med markante stigninger i smitten med væsentlig konsekvens for sygehusvæsenet eller ved en hurtig udbredelse af nye bekymrende virusvarianter, som
ikke kan inddæmmes via lokale tiltag, kan det blive nødvendigt at udskyde udfasningen af eller genindføre restriktioner mv. Partierne vil i givet fald blive indkaldt
til forhandlinger herom.
Partierne er enige om, at spørgsmålet om indrejse for turister skal afklares senest
den 16. juni 2021.
Partierne noterer sig, at arbejdet i ekspertgruppen for langsigtet strategi for et genåbnet Danmark som udgangspunkt løber frem til ultimo august 2021. Regeringen
vil tage initiativ til en drøftelse blandt aftalepartierne af ekspertgruppens anbefalinger, hvor der også kan tages bestik af sammenhængen til omfang og niveau for
indsatser mod COVID-19.
Forlængelse af gældende regler, som er en forudsætning for, at der kan foretages de
lempelser, der følger af aftalen, samt de konkrete modeller for genåbning, der følger
af aftalen, vil blive forelagt og behandlet af Folketingets Epidemiudvalg på skriftligt
grundlag. Lempelser af gældende regler vil i overensstemmelse med epidemiloven
ikke blive forelagt Epidemiudvalget. 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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Bilag 1. Udfasning af krav om mundbind/visir og coronapas samt
genåbning af nattelivet
Tabel 1
Udfasning af krav om mundbind/visir og coronapas samt genåbning af nattelivet

Krav om mundbind/visir

Coronapas

14. juni 2021*
1. august 2021
1. september 2021
1. oktober 2021
Krav om mundbind/visir
Krav om mundbind/visir
ophæves alle steder på nær i
–
ophæves helt i den kollek–
den kollektive trafik mv.,
tive trafik mv.**
når man ikke sidder ned.
Krav om coronapas ophæves for:
• Spillesteder, teatre, biografer med færre end 500
tilskuere mv.
• Museer mv.
Krav om coronapas ophæ• Forlystelsesparker, zoo
ves for:
mv.
• Serveringssteder mv.
Krav om coronapas ophæKrav om coronapas ophæ• Indendørs idrætsaktiviteter • Fitness
ves for:
ves for:
• Markeder#
• Udendørs, stående arran• Biblioteker, arkiver mv.
• Natklubber mv.
• Messer og dyrskuer#
gementer (festivaler mv.)#
• Fritids- og foreningsakti• Indendørs, stående arran• Konferencer og møder# • Sommerlejre, spejderlejre,
viteter (ikke idræt) samt folgementer (koncerter mv.)#
• Udendørs idrætsarrange- stævner mv.#
keoplysning, herunder Fol• Udendørs arrangementer
menter (herunder fodbold- • Indendørs arrangementer
keuniversitetet og aftenskomed siddende publikum
kampe)
med siddende publikum#
ler
med over 2.000 tilskuere.#
• Udendørs motionsevents# • Legelande, badelande mv.
• Udendørs arrangementer • Liberale serviceerhverv
med siddende publikum
med tæt fysisk kontakt
med under 2.000 tilskuere.#
For fitnesscentre overgås til
en daglig stikprøvekontrol
med coronapas.

Åbningstid for serveringssteder og adgangen til udÅbningstid på serveskænkning af alkohol (inkl.
ringssteder mv.
i detailhandlen) udvides til
kl. 24.00.
Nattelivet***

–

Åbningstid for serveringsRestriktioner for åbningstisteder og adgangen til udder og adgangen til udskænkning af alkohol
skænkning og salg af alko(inkl. i detailhandlen) udhol (inkl. i detailhandlen)
vides til kl. 02.00 pr. 15
ophæves.
juli 2021.
Natklubber mv. åbnes med
–
krav om coronapas.****

–

Krav om coronapas på
natklubber mv. ophæves.

Anm.: * Dog udvides åbningstid på serveringssteder mv. og adgang til udskænkning og salg i detailhandlen pr. 11. juni 2021.
** Sundhedsstyrelsen vil fortsat kunne udstede anbefalinger om brug af mundbind/visir i særlige situationer, fx ved personer, der
er smittet, nære kontakter, som færdes i det offentlige rum på vej til test eller lign.
*** Det bemærkes, at restriktioner for partybusser følger restriktionerne for nattelivet.
**** Lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende åbnes uden arealkrav, uden krav om mundbind/visir
og uden retningslinjer om afstand.
# Omfattet af ordningen for større forsamlinger og arrangementer, jf. bilag 3.
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Bilag 2. Udfasning samt ensretning og forsimpling af øvrige
restriktioner mv.
Tabel 2
Udfasning samt ensretning og forsimpling af restriktioner mv.
Ensretning/forsimpling
Område

Dato

Detailhandlen

14. juni 2021

Udfasning
Område

Fase 1: 14. juni 2021*

Ensretning/forsimpling
Krav om risikoplaner ensrettes, så det gøres til en anbefaling, der
er uafhængig af butikkens størrelse (pt. krav for butikker på tre
etager eller derover).

Arealkrav på tværs af alle områder

–

Regler om smitteforebyggende
foranstaltninger på alle områder

–

Dagtilbud

.
Ophævelse af restriktioner mv.
ned til et basisniveau.***
Der bør de følgende måneder
fortsat være øget fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger for hygiejne,
rengøring og udluftning.

Grundskoler, efterskoler, daghøjskoler, fri fagskoler, kostafdelinger på fri- og privatskoler Ophævelse af restriktioner mv.
mv., ungdoms- og voksenud- ned til et basisniveau.***
dannelser samt videregående
uddannelser mv.
Krav om test på efterskoler,
daghøjskoler, ungdoms- og voksenuddannelser og videregående
–
uddannelser og folkehøjskoler
****

Opfordringer til test på arbejdspladser, herunder i dagtilbud

Detailhandlen

Krav om opsætning af diverse
informationsmaterialer på alle
områder
Øvrige resterende restriktioner

–

Retningslinjer om at undgå køtilbud og at afspærre borde og
bænke samt fællesarealer, legeområder mv. i indkøbscentre
samt krav om opsynspersonale
ophæves.

Fase 2: 1. august 2021
Fase 3: 1. september 2021*
Arealkrav lempes til 2 m2 pr.
person. Fsva. serveringssteder
mv., hvor gæster i det væsentArealkrav ophæves.**
lige sidder ned, ophæves arealkrav og afstandsanbefalinger
den 15. juli
Krav om skiltning, indretning
af lokaler, tilgængelighed af
–
håndsprit mv. ophæves.

–

–

Testkrav ophæves.

–

–

–

Ophæves, idet der dog fortsat i
relevant omfang vil gælde opfordring til test for personer, der
ikke er vaccineret, herunder personer, der i deres arbejde har
kontakt med børn.

–

Krav om ensretning og om optælling af kunder i dagligvarebutikker på 2.000 m2 eller derover
ophæves.

Udfases løbende i takt med, at de restriktioner mv., som informationsmaterialet angår, udfases.
–

–

Ophævelse af restriktioner ned
til et basisniveau.
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Anm.: * Af hensyn til bl.a. den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen mv. må det forventes, at en række af lempelserne først
vil blive implementeret pr. 1. august 2021 på skoler og uddannelsesinstitutioner.
** Ophævelsen af det generelle arealkrav skal ses i sammenhæng med, at Sundhedsstyrelsen har oplyst, at styrelsen forventer at
fjerne den generelle anbefaling om 1 meters afstand mellem personer i forbindelse med en fremtidig revision af retningslinjerne
COVID-19: Forebyggelse af smittespredning, som er planlagt til medio august 2021. Arealkravet vil blive ophævet, når den
generelle anbefaling om 1 meters afstand mellem personer ophæves. Da der dog er tale om en tentativ tidsplan fra Sundhedsstyrelsen, og det endelige tidspunkt for offentliggørelse endnu ikke er fastsat og også skal vurderes ift. den aktuelle smittesituation,
er ophævelsen af arealkravet tentativt placeret i fase 3, den 1. september 2021.
***Fsva. krav om test se særskilt punkt i tabellen. I forhold til basisniveauet lægges det til grund, at sundhedsmyndighedernes
anbefalinger efter udfasningen af restriktioner mv. vil begrænse sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fx fokus på
test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne.
**** Omfatter elever, kursister, deltagere og studerende på Uddannelses- og Forskningsministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Kulturministeriets samt Kirkeministeriets område samt efterskoler, ungdoms- og voksenuddannelser på Børneog Undervisningsministeriets område. Den kraftige opfordring til to ugentlige test i grundskolen fortsætter uændret i august og
september 2021. Fra den 1. august 2021 til 30. september 2021 omfattes efterskoler, frie fagskoler og folkehøjskoler tillige af en
kraftig opfordring til to ugentlige test.
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Bilag 3. Afholdelse af større forsamlinger og arrangementer
Tabel 3
Plan for iværksættelse af sidste del af ordningerne for afholdelse af større forsamlinger og arrangementer samt
udfasning af ordningerne
Trin 3: 14. juni 2021

Trin 4: 1. august 2021,
Trin 6: 1. september
dog ordning 6 pr. 1. juli Trin 5: 15. august 2021
2021
2021

Udendørs med sektioner
à 1.0001
Indendørs med sektioner
à 500, ingen grænse for
1. Ordning for større ar- maks. antal deltagere
rangementer med sid- (fase 2) for alle arrangedende publikum
menter omfattet af ordningen. Fortsat krav om
coronapas2, sundhedsplan mv.

Indendørs sektioner à
1.000. Coronapas følger
særskilt plan. Fortsat
krav om sundhedsplan
mv.
For udendørs arrangementer ophæves afstands- og sektioneringskrav.

Ordningen ophæves.
Dog fortsat krav om coronapas for udendørs arrangementer med mere
end 2.000 tilskuere frem
til 1. oktober.

Ingen grænse for antal
deltagere, dyrskuer åbner
dog med maks. 10.000
deltagere. Fortsat krav
2. Ordning for messer og
om coronapas,2 arealdyrskuer
krav, sundhedsplan, retningslinjer, krav om værnemidler mv. (fase 2).

Ingen grænse for antal
deltagere ved dyrskuer.
Coronapas følger særskilt plan. Fortsat arealkrav, sundhedsplan, retningslinjer, krav om værnemidler2 mv.

Ordningen ophæves.

Ingen grænse for antal
deltagere. Fortsat krav
3. Ordning for konferen- om coronapas2, arealkrav
cer og møder
og afstandskrav, værnemidler,
sundhedsplan
mv. (fase 2).
Udendørs med 500 deltagere (fase 1). Arealkrav
på 4 m2 og lukketid kl.
18, samt retningslinjer
svarende til detailhandlen (dog ikke mundbind)
Udendørs markeder følger det udendørs forsamlingsforbud på 500, mens
indendørs markeder følger det indendørs forsamlingsforbud på 100
personer.

Ordningen ophæves.

Udendørs med 3.000 deltagere, åbner indendørs
med 500 deltagere (fase
2). Krav om coronapas2,
arealkrav, lukketid kl.
20, sundhedsplan, retningslinjer mv.
Indendørs markeder følger det indendørs forsamlingsforbud på 500
personer.

Ordningen ophæves.

Grupper/sektioner
à
5003, dog maks. 5.000 i
5. Ordning for udendørs gang samtidig. Fortsat
motionsevents6
krav om coronapas,
sundhedsplan mv.

Grupper/sektioner à 500,
dog maks 10.000 i gang
samtidig. Coronapas følger af særskilt plan. Fortsat krav om sundhedsplan mv.

Ordningen ophæves.

Åbner udendørs med
sektioner à 5004, dog
maks. 2.000 deltagere i
alt (fase 1)5 Krav om coronapas2, sundhedsplan
mv.

Pr. 1. juli: Udendørs med
sektioner à 1.000, dog
maks. 2.0008 deltagere i
alt.
Krav om coronapas2,
sundhedsplan mv.

Udendørs med sektioner
à 2.500 og maks. 10.000
deltagere. Krav om coOrdningen ophæves.
ronapas2, sundhedsplan
mv.

4. Ordning for markeder
(forbrugerrettede og detaillignende markeder,
f.eks.
loppemarkeder,
kræmmermarkeder o.l.)

6. Ordning for udendørs
arrangementer for stående og i bevægelse (festivaler, større koncerter,
sportsarrangementer)6
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7. Ordning for indendørs,
stående arrangementer

Åbner med maks. 500
deltagere indendørs og
udendørs.
8. Sommerlejre, spejderKrav om coronapas ved
lejre, stævner mv. med
indendørs
aktiviteter,
overnatning 7
herunder overnatning for
mellem 100 og 500 personer.2

Åbner med sektioner à
5003, dog maks. 3.000
deltagere i alt. Krav om
coronapas2, sundhedsplan mv.

Ordningen
ophæves.
Dog fortsat krav om coronapas frem til 1. oktober

Ordningen ophæves.

1

Iværksættes fsva EURO 2020-landskampene i Parken i uge 23.
Udfasning af coronapasset og mundbind/visir følger af særskilte planer.
3
Ændret fra sektioner à 300, så det svarer til det gældende forsamlingsforbud.
4
Ændret fra sektioner à 200, så det svarer til det gældende forsamlingsforbud.
5
Den 1. juli 2021 hæves sektioneringskravet til 500 og arealkrav lempes til 2 m2, jf. Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021.
Tilsvarende ordning kan før 1. juli 2021 finde anvendelse på fanzonearrangementer i København i forbindelse med EURO 2020, jf. Aftale
om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021.
6
Ordningen gælder ved min. 500 deltagere.
7
Der lægges op til særskilt åbning af sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med overnatning. Åbner med maks. 500 personer i alt pr.
lejr/stævne indendørs og udendørs. Åbner med krav om coronapas2 og vilkårene i ordning 6. Følger det udendørs forsamlingsforbud på 500
personer.
8
Partierne er enige om, at det drøftes med branchen, om det bl.a. i lyset af gældende kompensationsordninger vurderes hensigtsmæssigt at
løfte det maksimale deltagerantal til 5.000.
2
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