
Information om håndtering af lokale smitteudbrud med covid-19 
En succesfuld genåbning kræver kontrol med lokale smitteudbrud. Som led i udmøntningen af den politiske 
Rammeaftale om plan for genåbning af 22. marts 2021 er der derfor blevet udarbejdet en model for hurtige og 
effektive lokale nedlukninger af skoler, uddannelsesinstitutioner samt lokaler og lokaliteter, hvor der udøves 
kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter 
 
Hvornår skal en kommune lokalt lukke kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter ned? 
Kommunalbestyrelsen skal meddele påbud om nedlukning af lokaler og lokaliteter, hvor der udøves 
kulturaktiviteter samt lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, hvis følgende gælder: 

• Incidensen i et sogn i de seneste syv dage er mindst 400 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, der 

er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19, og positivprocenten på testresultater med covid-19 er 

mindst 2 pct. 

• Incidensen i en kommune er mindst 200 smittede med covid-19 per 100.000 indbyggere (testkorrigeret). 

Nedlukningen af lokaler og lokaliteter, dvs. både indendørs og udendørs faciliteter, hvor der udøves 

kulturaktiviteter omfatter blandt andet zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller, kulturhuse, teatre, 

spillesteder, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler. 

Lokaler, dvs. udelukkende indendørs, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter omfatter blandt 

andet idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler. Begge kategorier omfatter både 

kommunale, statslige, private og selvejende aktører. 

 

Hvornår kan en kommune lokalt lukke kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter ned? 

Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud om lukning af ovennævnte institutioner, hvis incidensen i kommunen 

er mindst 100 smittede med covid-19 pr. 100.000 borgere (testkorrigeret), og smitteforebyggende hensyn gør 

påbuddet nødvendigt, og kommunens påbud ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Kommunalbestyrelsen vil også kunne give påbud til enkelte institutioner i kommunen, hvis de 

smitteforebyggende hensyn alene gør sig gældende for de pågældende institutioner. 

 
Proces vedrørende kommunalbestyrelsens meddelelse af påbud 

• Kommunerne modtager en mail med data hver dag cirka kl. 12.30, hvorefter data offentliggøres på hverdage 

omkring kl.14.00 på Statens Serum Instituts hjemmeside med forbehold for, at der kan opstå it-tekniske 

udfordringer fx servernedbrud mv. Data for kommuner og sogne foreligger, så alle kan følge med i 

incidensniveauet for kommuner og sogne.  

• Berørte kommuner vil få direkte besked om, at de har nået de fastsatte incidensgrænser, hvorefter 

kommunerne skal iværksætte de relevante nedlukninger, så de træder i kraft førstkommende hverdag.  

• Kommunalbestyrelsens beslutning om nedlukning skal meddeles til alle institutioner mv. i kommunen, der er 

omfattet af beslutningen. Det kan enten være ved direkte kontakt til alle de berørte institutioner mv. eller ved 

offentliggørelse på kommunens hjemmeside. 

Ophævelse af tiltag 

• Automatisk nedlukning af et sogn skal ophæves, når der i sognet i de seneste syv dage (dvs. når der i syv 

dage i træk) er en incidens på færre end 400 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere, mindre end 20 

smittetilfælde med covid-19 eller en positivprocent på testresultater med covid-19 på mindre end 2. 

• Automatisk nedlukning af en kommune skal ophæves, når der i kommunen i de seneste syv dage (dvs. når 

der i syv dage i træk) er en incidens på færre end 200 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere 

(testkorrigeret). 

• Nedlukning efter kommunens vurdering skal ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der 

ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen i de seneste syv dage (dvs. syv dage i 

træk) har været færre end 100 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere (testkorrigeret). 



• I alle tre tilfælde informerer kommunen lokale institutioner om, at de kan genåbne via samme 

kommunikationskanaler, som blev benyttet i forbindelse med nedlukningen (jf. afsnittet Proces vedrørende 

kommunalbestyrelsens meddelelse af påbud). 

 
Lokaler og lokaliteter, der er undtaget af lokal nedlukning 

Følgende lokaler og lokaliteter er undtaget fra de lokale nedlukninger:  

• Anvendelse af lokaler til brug for genoptræning. 

• Biblioteker der holder åbent for offentligheden med henblik på udlån og aflevering af bøger og materialer til 

forsknings- og undervisningsbrug. 

• Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed. 

• Offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, hvor der alene udøves 

sundhedsfaglig behandling og som en autoriseret sundhedsperson driver eller er ansat i.  

• De faciliteter, udøvere af professionel idræt benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen.  

 

Desuden undtages folkehøjskoler, men kommunen skal opfordre kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under 

den lokale nedlukning. 

 

I tilfælde af lokal nedlukning vil kulturministeren iværksætte tiltag for at lukke de videregående kunstneriske 

uddannelser i kommunen eller sognet. 

Retsgrundlag 
De øgede beføjelser om, at kommunalbestyrelsen enten kan eller skal meddele midlertidigt påbud om lukning af 
kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, fremgår i §4a i Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og 
restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i 
forbindelse med håndtering af covid-19.  
 
Bekendtgørelsen trådte i kraft den 12. april 2021. 

 
I kan finde gældende bekendtgørelse samt spørgsmål og svar på kum.dk. Konkrete spørgsmål vedrørende 
påbuddet rettes til pågældende kommune. Øvrige spørgsmål af generel karakter kan rettes til Kulturministeriet på 
telefon 33 92 33 70. Telefonen har åbent mandag-fredag kl. 8.30-16. 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/518
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/518
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/518
https://kum.dk/aktuelt/covid-19

