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Besvarelse af spørgsmål 218 alm. del stillet af Epidemiudvalget den 3. 

juni 2021 efter ønske fra Martin Geertsen (V). 

 

Spørgsmål: 
Kan ministeren oplyse, om Erhvervsministeriet har været i mundtlig eller 

skriftlig kontakt med Justitsministeriet med henblik på at få afdækket mu-

lighederne for at kræve coronapas for at færdes i Jomfru Ane Gade og om-

egn? I bekræftende fald vil ministeren da oversende denne korrespondance 

til Epidemiudvalget? 

 

Svar: 

Det kan oplyses, at Erhvervsministeriet har drøftet de retlige rammer i epi-

demiloven i forhold til muligheden for at afspærre Jomfru Ane Gade og 

indføre krav om coronapas for at få adgang til gaden med Justitsministeriet.  

Regeringen er – ligesom tidligere regeringer – ud fra et hensyn til regerin-

gens interne beslutningsproces – meget tilbageholdende med at oversende 

korrespondance af den karakter, som spørgsmålet vedrører, til Folketinget.  

 

Erhvervsministeriet kan i øvrigt oplyse, at efter epidemilovens § 32 kan 

vedkommende minister efter forhandling med sundhedsministeren fast-

sætte regler for hele eller dele af landet om restriktioner for eller forbud 

mod adgangen til eller brugen af indendørs eller udendørs offentlige insti-

tutioner og faciliteter. 

 

Det fremgår af forarbejderne til § 32, at der efter bestemmelsen ikke kan 

fastsættes restriktioner for eller forbud mod adgang til offentlige parker, 

veje, pladser mv. Det fremgår endvidere af forarbejderne, at der ikke i med-

før af bestemmelsen kan forbydes adgang til eksempelvis Kongens Have 

eller Rådhuspladsen i København eller Universitetsparken i Aarhus, lige-

som bestemmelsen ikke giver adgang til at fastsætte restriktioner for, hvor 

mange personer der må befinde sig på en gågade ad gangen. 

 

Da Jomfru Ane Gade er en offentlig vej, er det vurderingen, at der ikke i 

medfør af epidemilovens § 32 kan ske afspærring af Jomfru Ane Gade og 

indføres krav om coronapas som betingelse for at få adgang til gaden. 
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Det er tilsvarende vurderingen, at der heller ikke i epidemilovens §§ 36 

eller 37 er hjemmel til at afspærre Jomfru Ane Gade. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Simon Kollerup 
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