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Aftale om yderligere udfasning af restriktioner fra den 11. juni 2021
Folketingets partier er enige om, at restriktioner etc. – bortset fra Coronapas – kan ophæves
begyndende fra 11. juni 2021 og frem mod 1. september 2021.
Aftalens hovedtræk:
 Krav om mundbind og visir ophæves 14. juni 2021 på alle områder undtagen i den
kollektive transport mv., når man ikke sidder ned. Krav om mundbind og visir udfases
helt 1. september 2021.
 Den fortsatte brug af Coronapas indgår som en forudsætning for udfasning af kravet
om mundbind og visir. Coronapasset mindsker risikoen for smitte generelt ved sociale
aktiviteter samt risikoen for superspredningsbegivenheder. Coronapassets udfasning
begynder fra 14. juni 2021.
 Åbningstiden på serveringssteder mv. udvides fra 11. juni 2021 til kl. 24.00. Samtidig
åbnes der generelt (dvs. også i detailhandlen) for salg af alkohol indtil kl. 24.00. Per
15. juli 2021 udvides åbningstiden yderligere til kl. 02.00, ligesom forbud mod salg af
alkohol lempes tilsvarende.
 For serveringssteder mv., hvor gæster i det væsentlige sidder ned, ophæves 1. juli
2021 arealkrav og afstandsanbefalinger.
 Nattelivet, herunder diskoteker, natklubber og lignende, åbnes per 1. september 2021
med krav om Coronapas, men uden andre restriktioner. Den 1. oktober 2021 ophæves
kravet om Coronapas.
 Øvrige restriktioner og retningslinjer udfases samt ensrettes og forsimples begyndende
fra 14. juni 2021. Det lægges til grund, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter
udfasningen af restriktioner mv. vil begrænse sig til generelle råd om
smitteforebyggelse, herunder fx fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning
og hygiejne.
Dette betyder bl.a. at per 1. august 2021 ophæves krav om Coronapas for messer og
dyrskuer.
Med Rammeaftale af 19. maj 2021 om en sommer og erhvervspakke samt udfasning af
hjælpepakker er indgået aftale om, at virksomheder – såfremt de fortsat oplever en markant
omsætningsnedgang som følge af aktivitetsdæmpende restriktioner og/eller gradvist
tilbagevendende aktivitet – fortsat vil have adgang til kompensation for faste omkostninger
og tab af omsætning for selvstændige i en tilpasset kompensationsordning, som gælder
frem til og med 30. september 2021.
Se hele aftaleteksten her: Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fraden-11.-juni-2021.pdf (justitsministeriet.dk)
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