
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 27. januar 2021 stillet følgende spørgs-

mål nr. 57 (L 134 – Forslag til lov om epidemier (epidemiloven)) til sundhedsministeren, 

som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stinus Lindgreen (RV). 

 

Spørgsmål nr. 57:  

”Vil ministeren specificere, hvad der menes med ”en flerhed af personer” i lovforsla-

gets § 28?” 

 

Svar: 

Det vil i medfør af den foreslåede § 28 være muligt at fastsætte reger om, at personer 

- og dermed mere end én person - som har befundet sig et bestemt sted, deltaget i en 

forsamling, ved et arrangement, en begivenhed eller lignende, hvor der er konstateret 

smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, skal lade sig undersøge af 

en sundhedsperson eller isolere i en egnet facilitet.  

 

Der vil med den foreslåede bestemmelse kunne fastsættes regler både i de situationer, 

hvor det ikke er muligt at identificere de enkelte personer, men også i de tilfælde, hvor 

det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende at identificere hver enkelt person, 

f.eks. gæster til en stor koncert eller sportsbegivenhed, hvor der er konstateret smitte, 

eksempelvis med en særlig smitsom virusvariant, og hvor det tidsmæssige hensyn til 

hurtigt at kunne iværksatte foranstaltninger med henblik på at hindre smittespredning 

er afgørende. 

 

Som det fremgår af bemærkningerne til den foreslåede § 28, vil der også efter bestem-

melsen f.eks. kunne fastsættes regler om, at personer, som er ansat i en virksomhed 

eller går på en skole, hvor der er konstateret smitte, skal lade sig isolere. Som det lige-

ledes fremgår, vil der endvidere kunne fastsættes regler om, at personer, som har del-

taget i et bryllup, et sportsarrangement eller lignende, hvor der er konstateret smitte, 

skal lade sig undersøge og isolere.  

 

Sundhedsministeriet bemærker herudover, at bestemmelsen bl.a. vil kunne anvendes 

til at fastsætte regler om krav om test og isolation i situationer, hvor der er konstateret 

smitte i et tætbeboet boligområde, på et kollegium eller i en opgang med mange lej-

ligheder, som deler en række fællesområder. 
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