
 

 

 

 

Jour. nr. 20/04948-6 

1. december 2020 

Q/A til regionale restriktioner – Storkøbenhavn  

 

Regeringen har 1. december 2020 indført skærpede restriktioner i en række 

kommuner i Storkøbenhavn. Tiltagene vil gælder fra 7. december 2020 til 2. januar 

2021. Der gælder med udmeldingen følgende indskærpede restriktioner og 

anbefalinger på kultur-, forenings- og idrætsområdet i Albertslund, Ballerup, 

Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, 

Høje-Taastrup, Ishøj, Københavns, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og 

Vallensbæk kommuner. 

 

Fritidsaktiviteter for børn og unge 

 Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og 

foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse i de 17 

kommuner i perioden fra 7. december 2020 til 2. januar 2021. 

 Der må herefter som udgangspunkt i denne periode kun være 10 personer til 

stede på samme sted samtidig i idræts- og foreningsaktiviteter.  

 

Arbejdspladser 

 Offentlige og private arbejdsgivere i de nævnte kommuner opfordres kraftigt til 

at sikre, at medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden 

fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette. 

 Relevante jobfunktioner, som i stort omfang kan arbejde hjemme, er fx 

administrativt personale, sagsbehandlere uden borger- eller kundekontakt, 

ansatte inden for serviceområdet samt jobfunktioner, hvor borger- eller 

kundekontakt kan holdes gennem digitale kanaler. Der er ikke tale om en 

udtømmende liste. 

 Offentlige arbejdsgivere opfordres endvidere til at vurdere, om opgaver, der 

forudsætter fysisk fremmøde, kan udskydes til efter nytår og i givet fald gøre 

dette. 

 

Fritidsaktiviteter 

Er der efter ændringen forskel på forsamlingsforbuddet for børn og unge og voksne? 

Nej, undtagelsen for børn og unge finder ikke anvendelse i de berørte kommuner til 

2. januar. Der må derfor maksimalt deltage 10 personer i aktiviteter mv., uanset 

disses alder. 

  

Må der stadig afholdes idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år? 

Ja, der må afholdes aktiviteter mv. med op til 10 personer til stede på samme sted 

samtidig.  

 

Er aktiviteter, hvor der både deltager børn og unge op til 21 samt voksne over 21 år, 

omfattet af forbuddet? 

Ja, det følger af forsamlingsforbuddet, at der maksimalt må deltage op til 10 

personer i aktiviteter mv., uanset disses alder. 
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Hvor mange må nu forsamles til korsang i amatørregi for børn og unge op til 21 år? 

Der må være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig, medmindre de er 

omfattet af en undtagelse, herunder f.eks. undtagelsen om arrangementer mv., 

hvor deltagere, kunder, tilskuere, besøgende eller lignende i al væsentlighed sidder 

ned på faste pladser med retning mod en scene, en bane, et biograflærred, en 

oplægsholder eller lignende. 

 

Hvad gælder nu for yoga-undervisning for børn og unge op til 21 år? 

Der må maksimalt være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig, 

medmindre de er omfattet af en undtagelse, herunder f.eks. undtagelsen om 

arrangementer mv., hvor deltagere, kunder, tilskuere, besøgende eller lignende i al 

væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, en bane, et 

biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Undtagelsen forudsætter, at 

deltagerne sidder på hver deres faste plads og har retning mod f.eks. en instruktør. 

  

Kulturelle arrangementer 

Har det konsekvenser for kultur- og idrætslivets muligheder for at være op til 500 

personer til stede, at bestemmelsen om arrangementer mv. med siddende deltagere 

mv. nu ændres? 

Nej. Der kan fortsat afholdes fx foredrag og koncerter med op til 500 personer til 

stede, såfremt deltagere mv. i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med 

retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. 

 

Andre kommuner 

Gælder begrænsningen kun i de 17 kommuner? 

Ja, det afgørende er, hvor aktiviteten afholdes. Uden for de 17 kommuner må der 

stadig være op til 50 personer til stede på samme sted samtidig til idræts- og 

foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år uden overnatning, herunder 

ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en 

forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. Det skyldes, at undtagelsen stadig finder 

anvendelse for aktiviteter for børn og unge uden for de 17 kommuner. 

  

Hvad gælder for børn og unge, der går til idræts- og foreningsaktiviteter i andre 

kommuner? 

Uden for de 17 kommuner må der stadig være op til 50 personer til stede på samme 

sted samtidig til idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år uden 

overnatning, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse 

er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne.  

  

Arbejdspladser 

Kan skuespillere, musikere, dansere mv. fortsat møde på arbejde? 

Ja, i det omfang der ikke er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig, 

eller de pågældende er omfattet af en undtagelse til forsamlingsforbuddet, f.eks. 

almindelig ophold og færden på arbejdspladser. Der opfordres dog kraftigt til, at 

offentlige og private arbejdsgivere i de berørte kommuner sikrer, at medarbejdere, 
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der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på 

arbejdspladsen, gør dette. 

 

Hvor mange børn og unge elite- og professionelle idrætsudøvere, skuespillere, 

musikere, sangere mv. må nu mødes? 

Der må deltage op til 10 personer, medmindre de er omfattet af en undtagelse, 

herunder f.eks. professionelle idrætsudøvere, almindelig ophold og færden på 

arbejdspladser eller i forbindelse med arrangementer mv., hvor deltagere mv. i al 

væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, en bane, et 

biograflærred eller lignende. Undtagelsen omfatter alene aktiviteter i folkekirken 

og andre trossamfund, arrangementer mv. inden for idræt og kultur, herunder 

kampe, forestillinger og koncerter, erhvervsrelaterede aktiviteter, herunder 

konferencer og generalforsamlinger, samt for foredrag, kurser, undervisning, 

borgermøder og lignende. 


