
 

 

 

 

Nr.  Spørgsmål Svar 

1 Må man få pakker udleveret? Ja – det må man gerne.  

2 Må udvalgsvarebutikkerne have åbent 

for B2B-salg? 

  

 

Ja. Udvalgsvarebutikker må holde åbent for salg til 

både private og erhvervsdrivende.  

 

3 Hvordan defineres indkøbscentre, arka-

der og basarer? 

Det skal afgøres konkret. Der lægges navnlig vægt på, 

om der eksisterer et indendørs fællesareal. Hvis alle 

butikkerne har selvstændig udendørs indgang, men lig-

ger tæt sammen og ikke har adgang til hinanden via et 

fællesareal, er det ikke et indkøbscenter mv. En over-

dækket passage mellem to bygningsrækker kan efter 

omstændighederne være en arkade. 

4.  Hvordan defineres et stormagasin?  Et stormagasin udskiller sig fra et indkøbscenter ved at 

være karakteriseret som 1) en større butik, 2) overve-

jende andel er udvalgsvarer og ofte med et bredt sorti-

ment (fx både tøj, møbler, elektronik, bøger mv.), 3) 

der er tale om en sammenhængende butiksenhed uden 

skillevægge mellem de enkelte dele af butikken, 4) bu-

tikken fremtræder designmæssigt som en identificerbar 

enhed, og 5) butikken kan åbnes og lukkes som en en-

hed. 

5. Hvad er en dagligvarebutik? Dagligvarebutikker er butikker, der hovedsageligt sæl-

ger dagligvarer. Dagligvarer er varer, der forbruges, 

når de anvendes (dvs. kortvarige forbrugsgoder). Det 

er fx madvarer, drikkevarer, artikler til personlig pleje 

og diverse husholdningsartikler.  

 

Dyrefoder er også en dagligvare, men kæledyr, bure og 

møbler til dyr er ikke dagligvarer. Sælger en butik 

både dagligvarer og varer, der ikke er dagligvarer, skal 

der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt butik-

ken hovedsageligt sælger dagligvarer. Der er kun tale 

om en dagligvarebutik, hvis butikken hovedsageligt 

sælger dagligvarer. 

6 Hvad er forskellen på dagligvarer og 

udvalgsvarer? 

Dagligvarer er varer, der forbruges, når de anvendes. 

Dagligvarer er fx madvarer, drikkevarer, tobaksvarer, 

artikler til personlig pleje og diverse husholdningsar-

tikler. 

 

Udvalgsvarer er derimod varer, der bliver ved med at 

eksistere samtidig med brugen, og som først går til 

grunde efter nedslidning over en længere periode, som 

f.eks. bøger, el-artikler, tøj og sko, hårde hvidevarer, 
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radio/tv, køkkengrej, sportsudstyr, legetøj, cykler, ure, 

smykker, møbler til dyr etc. 

 

Hvis du hovedsageligt sælger udvalgsvarer, er det ikke 

en dagligvarebutik. 

7 Hvad er kravene til ”opsynspersonale” 

(for butikker over 2000 m2) 

Butikker mv. på over 2.000 kvadratmeter med detail-

handel skal have synligt opsynspersonale. Det er bu-

tikkernes ansvar at sørge for, at der er 1 ansat til opsyn 

pr. 2000 kvadratmeter. 

Det er opsynspersonalets opgave løbende at sikre, at 

håndsprit og sæbe er tilgængeligt for kunder samt 

medvirke til, at flere kunder benytter hånddesinfektion. 

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 

kunderne til at holde 2 meters afstand, dog minimum 1 

meter, handle alene og undgå kødannelse.  

Opsynspersonen må gerne udføre andre opgaver, fx 

kassebetjening mv., men det skal være synligt for kun-

der mv., hvor de kan henvende sig med spørgsmål 

vedr. covid-19 (fx ved at opsynspersonalet bærer en 

vest eller en badge). 

8 Hvad er kravene til ”opsyn” (for butik-

ker under 2000 m2)? 

Fysiske og juridiske personer, som har rådighed over 

lokaler, der anvendes til detailhandel, herunder ud-

valgsvarebutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, 

stormagasiner, basarer, arkader m.v., og hvortil offent-

ligheden har adgang, skal sikre, at der i lokalerne i åb-

ningstiden er personale, som har ansvaret for, at 

areal- og skiltningskrav mv.  og relevante retningslin-

jer i lyset af udbruddet af covid-19 overholdes. 

 

Hvis det er en butik under 2.000 m2, er det ikke på-

krævet at have synligt opsynspersonale. 

 

Opsynspersonen må gerne udføre andre opgaver, fx 

kassebetjening mv.  

9 Hvem må have åbent i perioden fra den 

21. april 2021 og frem? 

 

Dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger 

med medicinsk udstyr må, uanset om de ligger i et ind-

købscenter mv., holde åbent for offentligheden, i det 

omfang det er tilladt i medfør af øvrig relevant lovgiv-

ning herunder lukkeloven. 
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Serveringssteder må uanset om de ligger i et indkøbs-

center mv. holde åbent for offentligheden i det om-

fang, det er tilladt i medfør af øvrig relevant lovgiv-

ning herunder lukkeloven. 

 

Udvalgsvarebutikker og indkøbscentre mv. må holde 

åbent med mindre butikken er beliggende i en kom-

mune, som er nedlukket grundet høj incidens. Ud-

valgsvarebutikker beliggende i nedlukkede kommuner 

må gerne holde åbent for salg til erhvervskunder og 

salg af forudbestilte varer (click&collect). 

10 Må man handle flere mennesker ad 

gangen, fx med sine børn/en hjælper? 

Regeringen opfordrer kraftigt kunderne til at handle ét 

familiemedlem ad gangen. 

 

Såfremt man fx har små børn, der ikke kan være alene 

hjemme eller har særlige behov for at have fx en han-

dicapmedhjælper el. lign. med ned at handle, er man 

selvfølgelig undtaget opfordringen. 

 

Derudover er det et krav, at der ved indgangen til bu-

tikker i detailhandlen er opsat informationsmateriale 

om, at kunder bør gå ind i butikken alene. Det infor-

mationsmateriale, der opsættes, skal være det informa-

tionsmateriale, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. 

11 Opfattes lufthavnen om et indkøbscen-

ter? 

Nej, lufthavnen opfattes ikke som et indkøbsenter mv. 

Butikker i lufthavnen må holde åbent under samme 

regler som for andre udvalgsvarebutikker, dagligvare-

butikker mv. 

12 Må udvalgsvarebutikker, herunder bu-

tikker med showroom, afholde kunde-

møder, hvor der planlægges, designes 

med videre mhp. salg af et givent pro-

dukt? 

Ja, showrooms må gerne holde åbent. Størrelsen på din 

butik afgør, hvor mange kunder du må have i butikken 

på samme tid.  

13 Tæller træneren/instruktøren med i det 

udvidede forsamlingsforbud på 50 per-

soner?  

Ja, det er udgangspunktet.  

 

Hvis træneren/instruktørens deltagelse i arrangementet 

mv. er udtryk for almindelig ophold og færden på ved-

kommendes arbejdsplads, som er et naturligt eller nød-

vendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, 

tæller vedkommende ikke med i det udvidede forsam-

lingsforbud på 50 personer.  
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14 Hvilke arealkrav gælder for detailhand-

len? 

Der gælder følgende arealkrav for hele detailhandlen 

pr. 13. april 2021.  

Areal  Antal m2 pr. kunde  

0-1999 m2  4 m2  

2000-4999 m2  6 m2, dog min. 500 kunder 

5000-9999 m2  8 m2, dog min. 833 kunder 

10.000 m2 og der-

over  

10 m2, dog min. 1250 kun-

der 

 

Arealkravet gælder for dagligvarebutikker, udvalgsva-

rebutikker, stormagasiner, indkøbscentre, arkader og 

basarer.  

 Hvor mange kunder må jeg lukke ind i 

forbindelse med lagersalg? 

Et lagersalg er en virksomhed eller butik, der sælger ud-

valgsvarer fra tidligere kollektioner eller sæsoner til en 

billigere pris end nuværende kollektioner. 

Det afhænger af, om et lagersalg udgør et arrangement, 

hvor mange kunder, der må lukkes ind, da arrangemen-

ter er omfattet af det gældende forsamlingsforbud. Hvis 

det er tilfældet, må der ikke være flere end 10 personer 

til stede indendørs samtidig.  

Almindelig detailhandel udgør ikke et arrangement. Det 

gælder som udgangspunkt også, selv om butikken sæl-

ger udvalgsvarer fra tidligere kollektioner eller sæsoner 

til en billigere pris end nuværende kollektioner. Ud fra 

en konkret vurdering, kan salget dog ske på en måde, 

hvor der er tale om et arrangement. Når det skal afgøres, 

har det bl.a. betydning, om 1) der er tale om lagersalg 

fra midlertidige lokaler, f.eks. i form af en pop-up shop, 

2) om der foregår konkurrencer, underholdning og lig-

nende, 3) om der er sendt indbydelser eller invitationer 

ud, 4) om kunder vil skulle tilmelde sig eller betale entré 

for at deltage, og 5) om lagersalget er et trækplaster for 

området.   

Hvis dit lagersalg har en varig eller mere permanent ka-

rakter og foregår på en måde, der svarer til almindelig 

detailhandel, vil lagersalget ikke være et arrangement, 

som er omfattet af forsamlingsforbuddet.  
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Uanset om lagersalget udgør et arrangement eller ej, 

skal du dog være opmærksom på, at der gælder de øv-

rige krav for lokaler med detailhandel, der holder 

åbent for offentligheden.  

15 Er der krav til tidsbestilling i nogle bu-

tikker? 

Nej, krav om tidsbestilling er ophævet pr. 13. april 

2021.  

16 Må indkøbscentre, stormagasiner, arka-

der og basarer holde åbent? 

Ja, alle indkøbscentre mv. må genåbne pr. 21. april 

2021, med mindre det er beliggende i en kommune som 

er omfattet af lokal nedlukning.  

17 Er detailhandlen omfattet af lokale ned-

lukninger? 

Ja, detailhandlen kan også være omfattet af lokal ned-

lukning, hvis der er tale om nedlukning af en kommune. 

Der sker, når incidensen i en kommune overstiger 200 

(testkorrigeret) smittede med covid-19 pr. 100.000 bor-

gere.  

Ved lokale nedlukninger af en kommune kan der fast-

sættes regler om lukning af videregående uddannelser, 

liberale serviceerhverv, serveringssteder, storcentre og 

indkøbscentre, udvalgsvarebutikker, forlystelsesparker 

mv. samt stormagasiner, arkader og basarer.  

Nedlukningen af en kommune skal ophæves den efter-

følgende hverdag, når kommunen syv dage i træk har 

haft en incidens på 200 eller derunder (testkorrigeret) 

smittede med covid-19 pr. 100.000. 

Læs mere om lokale nedlukninger på 

https://sum.dk/nyheder/2021/marts/ny-automatisk-mo-

del-for-lokale-nedlukninger 

Øvrige brancher 

18 Hvad er omfattet af det udvidede for-

samlingsforbud for udendørsaktiviteter? 

Må vi som fitnesscenter eksempelvis 

rykke udstyret udendørs og dermed 

holde åbent for holdaktivitet op mod 

50personer? 

Udendørs idræts- og foreningsaktiviteter offentlige 

myndigheder, organisationer, foreninger, virksomhe-

der og kulturinstitutioner er omfattet af det udvidede 

forsamlingsforbud på 50 personer. Idræts- og for-

eningsaktiviteter skal fortsat holde deres lokaler luk-

kede, men det er muligt for offentlige myndigheder, 

organisationer, foreninger, virksomheder og kulturin-

stitutioner en at organisere eksempelvis en idrætsakti-

vitet udendørs for op til 50 personer. Dermed må også 

et fitnesscenter afholde udendørs idrætsaktiviteter, så 

længe at forsamlingsforbuddet overholdes og under 

hensyn til gældende krav om afstand, håndsprit med 

videre.  

 

https://sum.dk/nyheder/2021/marts/ny-automatisk-model-for-lokale-nedlukninger
https://sum.dk/nyheder/2021/marts/ny-automatisk-model-for-lokale-nedlukninger
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19 Må værksteder have åbent? Værksteder, reparationsværksteder må gerne holde 

åbent, så længe øvrige krav overholdes.  

20 Skal håndværkere aflyse deres arbejde? Håndværksarbejde er ikke en tjenesteydelse, der er 

omfattet af forsamlingsbekendtgørelsens § 6, nr. 9. 

Desuden udføres håndværksarbejde i overvejende grad 

i kundens huse og haver. Derfor skal håndværksarbej-

det ikke aflyses. Der opfordres dog til, at de generelle 

regler og anbefalinger overholdes, herunder afstands-

befaling på 2 meter og anbefalingen om antallet af so-

ciale kontakter på maksimalt 5.   

 


