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Oversigt over restriktioner i detailhandlen  
pr. 13. april 2021 

Oversigten er lavet med udgangspunkt i bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktio-
ner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets om-
råde i forbindelse med håndtering af covid-19 med ændringer pr. 13. april 2021. 

 
Der er foregået en løbende genåbning af detailhandlen siden den 1. marts 2021. Seneste del af 
genåbningen skete den 13. april 2021, hvor arealkravet blev forenklet og lempet for hele detail-

handlen, så der ikke længere skelnes mellem dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, centre mv. 

Kravet om tidsbestilling i butikker over 10.000 kvm er bortfaldet, og derudover må ”små” ind-
købscentre, stormagasiner, arkader mv. under 15.000 kvm igen holde åbent for almindelig han-
del. Det forventes, at indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal større end 15.000 

kvm må genåbne den 21. april 2021. 

 

Hvilke dele af detailhandlen må holde åbent? 

• Alle dagligvarebutikker må holde åbent. 

• Alle udvalgsvarebutikker må som udgangspunkt holde åbent, se dog bullit 4 for undtagel-
ser i store indkøbscentre, stormagasiner mv. 

• Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer på under 15.000 kvm må holde åbent. 

• Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer på over 15.000 kvm samt de udvalgsva-
rebutikker, der er beliggende heri, skal holde lukket til den 21. april. Kravet om lukning 
gælder dog ikke dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk ud-
styr. Ligeledes må udvalgsvarebutikker med egen indgang fra gaden også holde åbent. 

• Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer på over 15.000 kvm må holde åbent for 
betaling og afhentning af varer via ”click&collect”. 

• Kravene til mundbind, håndhygiejne, skiltning mv., som var gældende i detailhandlen før 
tvangslukningen i december, gælder stadig (se nedenfor). 

 

Arealkrav i den samlede detailhandel gældende fra den 13. april 2021 

Butiksstørrelse, kvm Antal kvm pr. kunde 

0-1.999 4 kvm  

2.000-4.999 6 kvm, dog min. 500 kunder* 

5.000-9.999 8 kvm, dog min. 833 kunder*  

10.000+ 10 kvm, dog min. 1250 kunder*  

*svarende til det maksimale antal kunder på trinnet under. Det vil fx sige, at en butik med et areal 

på mellem 5.000-9.999 kvm som minimum kan give adgang til 833 kunder, der er det maksimale 

antal kunder for butikker med et areal mellem 2.000-4.999 kvm. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/579
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/579
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/579
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/616
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Krav til skilte i detailhandlen 

I detailhandlen skal følgende skilte sættes op ved indgangen: 

- Informationsmateriale om, hvor mange personer der maksimalt må tillades adgang for. 

- Informationsmateriale om, at kunder og besøgende skal bruge mundbind eller visir, og 

om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet. 

- Informationsmateriale om, at kunder bør gå ind i butikken alene. Informationsmaterialet 

skal være det, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen. 

- Informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i 

hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informati-

onsmaterialet skal være det, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen. 

- I dagligvarebutikker skal der opsættes informationsmateriale om, at kunder kraftigt op-

fordres til at holde mindst 2 meters afstand til øvrige kunder samt ansatte i hele butikken. 

Det skal fremgå af informationsmaterialet, at effektiv afskærmning mellem kunderne ind-

byrdes og ansatte kan træde i stedet for opfordringen om at holde mindst 2 meters af-

stand. Informationsmaterialet skal være det, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen 

- I butikker på 2.000 m2 eller derover skal der ved indgangen til lokalerne skiltes med loka-

lets størrelse. 

- Find skiltene her. 

 

Øvrige krav for butikker under 2.000 m2 
• Der må alene tillades adgang for kunder og lignende, der overholder kravet om at bruge 

mundbind eller visir, og det skal ligeledes sikres, at medarbejdere og andre personer, der 

er tilknyttet lokalerne, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir. 

• I lokaler på under 2.000 m2, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutik-
ker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v., hvor-

til offentligheden har adgang, skal sikre, at der i lokalerne i åbningstiden er personale, der 
har ansvaret for, at relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af covid-19 overholdes. 

o Uddybning fra Erhvervsministeriets QA: Hvis man er butik under 2.000 m2, er 

det ikke påkrævet at have synligt opsynspersonale. Opsynspersonen må gerne ud-
føre andre opgaver, fx kassebetjening mv. 

• Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover må i tiden 
fra kl. 22 til kl. 5 ikke sælges eller serveres fra serveringssteder, butikker og andre lokaler 
og lokaliteter og hvortil offentligheden har adgang. 

• Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herun-

der ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinan-
den. 

• Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, over-
holder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 

• Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kun-
der, besøgende og deltagere. 

Øvrige krav for butikker over 2.000 m2 
• Der må alene tillades adgang for kunder og lignende, der overholder kravet om at bruge 

mundbind eller visir, og det skal ligeledes sikres, at medarbejdere og andre personer, der 

er tilknyttet lokalerne, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir. 

• Butikker med mindst 3 etager må maksimalt tillade adgang for det antal personer pr. 
kvm, som gælder for kategorien før, hvis de kan fremvise en risikoplan. 

https://coronasmitte.dk/materialer/plakater-og-informationsmateriale
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• I lokaler, der er på 2.000 m2 eller derover skal det ved afmærkning, instruktion eller lig-
nende tydeligt fremgå, at kunderne skal bevæge sig i samme retning eller holde til højre. 

• I lokaler på 2.000 m2 eller derover, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvare-
butikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader m.v., 
og hvortil offentligheden har adgang, skal sikre, at der i lokalerne i åbningstiden er synligt 
personale, som kan påse, at relevante retningslinjer i lyset af udbruddet af covid-19 over-

holdes. Der skal i lokaler være minimum 1 medarbejder pr. 2.000 m2. 
o Uddybning fra Erhvervsministeriets QA: Det er opsynspersonalets opgave løbende 

at sikre, at håndsprit og sæbe er tilgængeligt for kunder samt medvirke til, at flere 

kunder benytter håndsprit. For så vidt angår dagligvarebutikker, skal personalet 
også tælle antallet af kunder i butikken og hele tiden sikre, at det maksimale antal 

kunder i butikken ikke overskrides. Personalet skal være med til at opfordre kun-
derne til at holde 2 meters afstand, handle alene og undgå kødannelse.  

o Opsynspersonen må gerne udføre andre opgaver, fx kassebetjening mv., men det 
skal være synligt for kunder mv. hvor de kan henvende sig med spørgsmål vedr. 
covid-19 (fx ved at opsynspersonalet bærer en vest eller en badge). 

• Dagligvarebutikker over 2000 m2 skal sikre, at personalet, løbende foretager optælling af 
antallet af kunder i butikken. 

• Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover må i tiden 
fra kl. 22 til kl. 5 ikke sælges eller serveres fra serveringssteder, butikker og andre lokaler 
og lokaliteter og hvortil offentligheden har adgang. 

• Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herun-
der ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinan-

den. 

• Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, over-
holder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 

• Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kun-
der, besøgende og deltagere. 

 

 

 

 
 


