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Kolding, den 22. februar 2021 
 

 
Oversigt over nye regler og anbefalinger i relation til COVID-19  
 

1. Krav om test ved indrejse i Danmark 
2. Krav om isolation ved indrejse i Danmark 
3. Særligt om pendlere i grænselandet (grænsegængere) 
4. Nye forpligtigelser for arbejdsgivere med tilrejsende arbejdskraft 
5. Nye anbefalinger til danske arbejdspladser om selvisolation 

 
1. Krav om test ved indrejse i Danmark 

Se oversigt over krav til test ved indrejse i Danmark. 
 

 
2. Krav om isolation ved indrejse i Danmark 
 
Alle som rejser ind i Danmark, skal uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage under 
opholdet i Danmark. Det gælder også, selvom man er testet negativ for COVID-19 forud 
for og i forbindelse med indrejsen. Isolationsstedet må som udgangspunkt ikke forlades før 
udløbet af perioden.  
Kravet om selvisolering kan afbrydes med en negativ PCR-test taget tidligst på 
fjerdedagen efter indrejse. Arbejdskraft der har fået foretaget en negativ test for covid-19 
efter lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i 
Danmark, kan afbryde isolationen med negativt testsvar. 
Hvis man ikke har mulighed for at foretage selvisolering i hjemmet, kan de kommunale 
tilbud anvendes. Da der er tale om smitteforebyggende selvisolering, skal den enkelte 
betale for opholdet (modsat hvis man er smittet med COVID-19). 
 
Hvem er undtaget fra kravet om selvisolation? 
Der er en lang række undtagelser, der tager udgangspunkt i statsborgerforhold, bopæl 
og formål og enten helt undtager for isolation eller medfører, at den kan afbrydes. 
Vi har nedenfor opregnet de undtagelser, som vi mener er relevante for branchen, men 
der er flere, som knytter sig til private forhold. 
 
Hvis man ikke har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, og man rejser ind i 
Danmark for at udføre arbejde, kan man afbryde isolationen midlertidigt med henblik på at 
varetage sit arbejde. 
Der er altså strengere krav for personer med bopæl i Danmark end for personer med 
bopæl i udlandet. Dette er begrundet i, at man vil gøre det vanskeligere for danskere at 
vende hjem fra ferieophold i udlandet - Historierne fra Dubai. 
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Danske statsborgere og udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til 
Danmark er undtaget fra kravet om isolation i følgende tilfælde 

- Personer, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en 
tjenesteydelse i grænselandet. Det er en betingelse, at personen kan fremvise en 
negativ antigen- eller PCR-test, som på indrejsetidspunktet højst er højst 72 timer 
gammel. 

- Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have 
foretaget transport af gods i udlandet. Det er en betingelse, at personen kan 
fremvise en negativ PCR-test for covid-19, som på indrejsetidspunktet højst er syv 
dage gammel. 

- Personer, der indrejser i Danmark fra Sverige efter at have været i transit gennem 
Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige. 

- Personer, der kan dokumentere at være indrejst i Danmark mere end seks gange 
indenfor de seneste 30 dage regnet fra indrejsetidspunktet (fx pendlere). 

 
Følgende danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i eller opholdstilladelse til 
Danmark kan – udover i de tilfælde, der gælder for alle (se ovenfor) – midlertidigt afbryde 
isolationen: 
- Personer, der udfører arbejde som vindmølletekniker, fødevaretekniker, teknisk 
specialist, der varetager servicering eller produktion af medicinsk udstyr eller 
lægemidler, herunder farmaceut, eller anden form for teknisk specialist, som har haft 
væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde 
eller rejse til udlandet i erhvervsøjemed for at udføre teknisk arbejde eller levere 
tjenesteydelser af teknisk karakter. Det gælder f.eks. en tekniker, der har været i 
udlandet for at udføre en reparation af fx en maskine, og som i Danmark varetager en 
udkørende funktion ift. reparation og servicering af fx maskiner. 
 
NB Personer skal efter den midlertidige afbrydelse genoptage isolationen uden ugrundet 
ophold. Det indebærer, at personer, som er underlagt at være i isolation, kan afbryde 
isolationen midlertidigt med henblik på at varetage et af ovennævnte formål, men skal i 
øvrigt være i isolation. 

 
3. Særligt om pendlere i grænselandet (grænsegængere) 

Testkrav:  
Personer med fast bopæl i grænselandet, der har arbejde i Danmark og indrejser for at 
udføre deres arbejde, er undtaget fra kravet om ved indrejse i Danmark fra udlandet over 
en lande- eller søgrænse at skulle have foretaget en test senest 24 timer efter 
indrejsetidspunktet. Det er dog et krav, at de kan fremvise dokumentation for en negativ 
antigen- eller PCR-test, der på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel. 
Danske statsborgere og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til 
Danmark, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en 
tjenesteydelse i grænselandet, er undtaget fra testkravet efter indrejse i Danmark. Det er 
dog et krav, at de kan fremvise dokumentation for en negativ antigen- eller PCR-test, der 
på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel.  
 
Isolationskrav: 
Personer med fast bopæl i grænselandet, der har arbejde i Danmark og indrejser for at 
udføre deres arbejde, er undtaget fra isolationskravet, hvis de kan fremvise dokumentation 
for en negativ PCR-test, der på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel. Disse 
personer må ikke foretage sig andet end arbejde i Danmark. Hvis de eksempelvis ønsker 
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at overnatte i Danmark eller at fortage private indkøb, skal de overholde samme krav om 
isolation som andre indrejsende – hvor isolationen midlertidigt kan afbrydes for at arbejde 
– se ovenfor under pkt. 2.  
 
Danske statsborgere og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til 
Danmark, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en 
tjenesteydelse i grænselandet, er undtaget fra isolationskravet, hvis de kan fremvise 
dokumentation for en negativ PCR-test, der på indrejsetidspunktet højst er 72 timer 
gammel.  
 
4. Arbejdsgivers forpligtelser 

Der er nu indført forpligtigelser for arbejdsgiver med ”tilrejsende arbejdstagere”, hvilket 
ikke omfatter pendlere fra rejselandet, som rejser frem og tilbage hver dag:  
Som arbejdsgiver for tilrejsende arbejdstagere skal du sørge for, at dine ansatte PCR-
testes for Coronavirus efter indrejse til Danmark, og du skal udarbejde en skriftlig plan for 
PCR-testning. 
Har du arbejdstagere eller kontakter på besøg, der skal opholde sig i Danmark over 
længere tid, har du ansvar for, at test og isolation overholdes, samt at der udarbejdes en 
skriftlig plan herfor. 
 
Info på nedenstående link og kontakt sekretariatet, hvis der er spørgsmål: 
Krav om PCR-test og plan for test - Arbejdstilsynet (at.dk) 
 
 

5. Nye anbefalinger til danske arbejdspladser om selvisolation 

Nedenstående link giver information om reglerne omkring selvisolation: 
Anbefalinger-om-selvisolation-i-forbindelse-med-COVID-19.pdf (los.dk) 
 
I forbindelse med selvisolering ved enten COVID-19 sygdom eller nærkontakt med en syg, 
gælder vores anbefalinger stadig. 
 
Vi henviser til nyhedsbrev nr. 12 - 2020, hvor sidste afsnit om hjemkomst fra ferie dog er 
uaktuelt på grund af de nye regler om test og selvisolation.  
Se nyhedsbrevet her 
 
Samtidig henviser vi til nyhedsbrev nr. 9 - 2020 vedr. ferieafholdelse, da det fortsat kan 
være relevant, hvis medarbejderne rejser til udlandet i strid med rejsevejledningerne. Der 
er aktuelt ingen grund til at forholde sige til gule og orange områder, da alle områder er 
røde. Desuden er anbefaling om isolation ændret til pligt til isolation. 
Se nyhedsbrevet her 
 
Du er altid velkommen til at henvende dig til sekretariatet, hvis der er tilfælde, der falder 
udenfor disse oplysninger, eller du ønsker et af emnerne uddybet.  
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