
 

Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 10. februar 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 341 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 341: 

”Vil ministeren redegøre for, om det er i strid med ligebehandlingsloven, og der er tale 

om forskelsbehandling, hvis personer med handicap bliver nægtet adgang eller afvist 

ophold på et offentligt eller et privat sted, fordi de ikke bærer mundbind?” 

Svar: 

Ifølge lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap er det forbudt, at 

udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af 

dennes handicap. 

Hvis en person, der har et handicap, nægtes adgang til eller ophold på et offentligt el-

ler privat sted, fordi den pågældende ikke bærer mundbind eller visir, kan der af-

hængig af den konkrete situation være tale om indirekte forskelsbehandling.  

Det fremgår bl.a. af bekendtgørelse nr. 176 af 3. februar 2021 om krav om mundbind 

m.v. på serveringssteder, i detail- og engroshandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, 

idræts- og foreningsfaciliteter, i jobcentre, i borgerservicecentre, i dagtilbud, på skoler 

og uddannelsesinstitutioner m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19, at medar-

bejdere og andre personer tilknyttet det pågældende lokale kan bortvise kunder, bru-

gere, tilskuere og lignende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. Kra-

vet om brug af mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsni-

veau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at 

bære mundbind eller visir. Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er 

en anerkendelsesværdig årsag til det. Undtagelse fra brug af mundbind indebærer 

ikke i sig selv undtagelse fra kravet om brug af visir. Hvis mundbind ikke kan bruges, 

skal visir bruges i stedet og omvendt. Kun hvis man hverken kan bruge mundbind eller 

visir, er man undtaget fra kravet. 

Ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer på coronasmitte.dk gælder der ikke et 

dokumentationskrav for detailhandlen ift. at være undtaget fra kravet om at bære 

mundbind eller visir. En person, der ikke bærer mundbind eller visir, eksempelvis på 

grund af et handicap, skal f.eks. ikke kunne fremvise en lægeerklæring, der viser, at 

vedkommende ikke er omfattet af kravet. 
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Hvis en person nægtes adgang, fordi den pågældende pga. sit handicap ikke bærer 

mundbind eller visir, kan den pågældende klage til Ligebehandlingsnævnet. Det vil så-

ledes være Ligebehandlingsnævnet, der skal tage stilling til, om der i den konkrete si-

tuation er tale om forskelsbehandling og i bekræftende fald tilkende godtgørelse. 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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