5. januar 2021

Fortolkning af arealkrav og anbefaling om at holde afstand
Arealkravet fastsætter, hvor mange personer, der må være til stede i et lokale på
samme tid. Reglerne om arealkrav er fastsat i Bekendtgørelse om forbud mod større
forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.
Der gælder et arealkrav i lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Det gælder
f.eks. indendørs kulturinstitutioner samt indendørs idræts- og foreningsfaciliteter.
I perioden frem til og med d. 17. januar 2021 skal disse lokaler dog holdes lukkede
for offentligheden. Der gælder visse undtagelser for personer mv., som fortsat kan
anvende lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter (læs mere
om dette i fortolkningsnotatet om kravet om at holde lokaler lukkede for offentligheden her).
Arealkravet gælder fortsat for flere af disse undtagelser, herunder:
 Nødvendig genoptræning af personer
 Udlån og aflevering af bøger og andre materialer på biblioteker til forskningsog undervisningsbrug

Arealkrav i lokaler, hvortil offentligheden har adgang
Arealkravet betyder, at der i lokaler maksimalt må tillades adgang for 1 kunde,
besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog
tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2 - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.
Arealkravet gælder for kunder, besøgende og deltagere. Personale og optrædende
tæller derfor ikke med i opgørelsen af antallet af personer i forhold til gulvarealet.
Arealkravet gælder kun for lokaler, hvortil der er offentlig adgang. Det gælder
dermed ikke private boliger og lignende samt lokaler, hvor kun ansatte har adgang.
Arealkravet gælder kun indendørs, og det er dermed størrelsen på det enkelte lokale samt, hvorvidt kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, der
afgør, hvor mange personer der må tillades adgang til i det pågældende lokale.
Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale
om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for.
Det er den fysiske eller juridiske person, der har rådighed over det pågældende
lokale, der er ansvarlig for løbende at holde øje med, at de gældende krav overholdes, herunder at antallet af kunder, besøgende og deltagere ikke overstiger begrænsningerne. I forhold til arealkravet vil det dermed være den konkrete person,
forening, virksomhed eller lignende, som har rådigheden over det pågældende loka-
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le i det pågældende tidsrum, som har ansvaret for overholdelsen af arealkravet.
Derudover vil både arrangører og deltagere kunne straffes i forbindelse med overtrædelse af forsamlingsforbuddet ved konkrete aktiviteter, arrangementer, begivenheder eller lignende.
Lokalerne skal derudover så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare
minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at
holde afstand til hinanden.

Afstandsanbefaling
Afstandsanbefalingen henviser til Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at man holder mindst 1 meters afstand til hinanden i det offentlige rum og mindst 2 meter
ved fysisk aktivitet, fysisk anstrengelse samt ved kraftig udånding, herunder ved
sang, råb, foredrag og skuespil. 2 meters afstand anbefales også, når en person er i
øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19. Afstanden vurderes fra næsetip til næsetip. Ved siddende indretning kan afstanden derved måles fra midten
af stolesæderne og ikke fra armlæn til armlæn.
Afstandsanbefalingen er ikke et krav, og overtrædelse er derved ikke strafbelagt.
Politiet kan dog nedlægge forbud mod ophold på et bestemt sted, hvis det efter
politiets skøn er nødvendigt for at forhindre fare for smitte med covid-19.
Læs i øvrigt mere om anbefalingerne om forebyggelse af smittespredning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/covid-19forebyggelse-af-smittespredning

Undtagelser fra arealkravet
Uddannelser og folkehøjskoler
Dagtilbud, skoler, institutioner mv. (herunder på Kulturministeriets område videregående kunstneriske uddannelser og folkehøjskoler) er undtaget fra forsamlingsbekendtgørelsen og dermed fra arealkravet, hvis de er omfattet af Bekendtgørelse
om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering
af Coronavirussygdom 2019 (covid-19).
Såfremt en skoleklasse eller lignende overtager rådigheden over og dermed "omdanner" et lokale, hvor der normalt udøves kultur-, idræts-, fritids- eller foreningsaktiviteter, vil arealkravet ikke finde anvendelse.
Anbefalingen om at holde afstand er også en anbefaling på ovenstående områder,
men kan dog fraviges inden for folkehøjskolernes primær- og familiegrupper eller i
de tilfælde, hvor en fravigelse vurderes nødvendig for at kunne gennemføre undervisningen på en hensigtsmæssig måde. Fravigelsen af afstandsanbefalingen gælder
ikke generelt og skal så vidt muligt ske inden for samme gruppe af studerende, og
hvor den pågældende gruppe af studerende kun i begrænset omfang deltager i andre fag eller hold, hvor afstandsanbefalingen også fraviges.
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Professionelle idrætsudøvere
Professionelle idrætsudøvere og de faciliteter, udøverne benytter før, under og
efter afviklingen af idrætsgrenen er undtaget forsamlingsbekendtgørelsen og
dermed også arealkravet. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en
DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en
DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i
en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række
eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende
idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup,
EM, VM eller OL. Endvidere gælder undtagelsen for trav- og galopløb på de ni
væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens,
den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold
både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af
udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter
fra deres idræt.
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