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Orientering om teknisk justering af bekendt-

gørelse om krav om coronapas og mundbind 
m.v. på Transportministeriets område i for-

bindelse med håndtering af covid-19 

Med opbakning fra Epidemiudvalget trådte der 29. november 2021 

regler om krav om brug af mundbind eller visir i den kollektive tra-

fik m.v. i kraft på Transportministeriets område. 

Det fremgår i den forbindelse, af § 8 i den nuværende bekendtgø-

relse om krav om mundbind eller visir i den kollektive trafik m.v., 

at kravet om brug af mundbind eller visir ikke omfatter ansatte og 

chauffører, der er pålagt at forevise coronapas eller test for covid-

19 i medfør af Beskæftigelsesministeriets lov om arbejdsgiveres ad-

gang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for 

covid-19 m.v. 

En lignende bestemmelse trådte ligeledes i kraft 29. november 

2021 i detailhandlen i medfør af Erhvervsministeriets regler om 

krav om mundbind eller visir i detailhandlen m.v. 

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisa-

tion har i forlængelse af reglernes ikrafttræden henvendt sig til Er-

hvervsministeriet og orienteret om, at den nuværende tekniske ud-

formning af reglerne er unødig byrdefuld for arbejdsgivere og med-

arbejdere i detailbranchen. På baggrund af drøftelser mellem Er-

hvervsministeriet og arbejdsmarkedets parter vil der derfor blive 

foretaget en teknisk justering af kravene i Erhvervsministeriets be-

kendtgørelse.  

Jeg vurderer, at de samme forhold, som gælder for medarbejderne 

i detailhandlen, bør gøre sig gældende for medarbejderne i den kol-

lektive trafik. Transportministeriet vil derfor implementere en til-

svarende teknisk justering af kravene i Transportministeriets reg-

ler om krav om mundbind eller visir i den kollektive trafik. 

Efter ændringen vil medarbejdere i den kollektive trafik stadig 

være fritaget for mundbind eller visir, såfremt de kan forevise et 
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gyldigt coronapas, men det vil ikke være et krav for fritagelsen, at 

deres arbejdsgiver har pålagt krav om coronapas.  

Dermed vil undtagelsen også gælde medarbejdere, som har gyldigt 

coronapas, men hvis arbejdsgiver ikke har valgt at gøre brug af mu-

ligheden for at stille krav om coronapas. Arbejdsgiveren vil forsat 

være ansvarlig for at kontrollere coronapas for ansatte og chauffø-

rer i transportmidler i den kollektive trafik, såfremt medarbejderne 

skal undtages fra kravet om brug af mundbind eller visir. 

Transportministeriet vil på denne baggrund udstede en ny be-

kendtgørelse om krav om mundbind eller visir i den kollektive tra-

fik m.v. som implementerer ovenstående justering. 

Med venlig hilsen 

Benny Engelbrecht 

 

 


