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Baggrund

Den 22. marts blev regeringen enig med en række af Folketingets 
partier om en rammeaftale om planen for genåbningen af Danmark. 

Af aftalen fremgår det bl.a. at 

”… hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på en automatik er 
et afgørende redskab i epidemikontrollen. Ved lokale udbrud skal 
myndighederne iværksætte tiltag og restriktioner, der både sikrer en 
øjeblikkelig håndtering af det konkrete udbrud – men samtidig også 
den nødvendige aktivitetsnedgang i det berørte område sådan, at 
smitten bringes under kontrol. ”

Og

”… det kommunale niveau – som supplement til de beføjelser de 
statslige myndigheder har i dag – skal have bedre muligheder for at 
iværksætte tiltag og restriktioner lokalt. Det betyder, at kommunerne 
skal have øgede beføjelser til f.eks. at lukke kommunale institutioner 
mv., når der sker en lokal stigning i smitten.”



Etablering af 
automatisk 
nedlukning i 
kommuner og 
sogne med høj 
incidens

Incidensgrænser for automatisk 
nedlukning
Sogne:

 +400 incidens

 +20 smittetilfælde de sidste syv dage

 +2 positivprocent 

Kommuner: 

 +200 (testkorrigeret)



Automatisk 
lukning af sogn 
(400-20-2)

Sundhedsmyndighederne vil opfordre til at:

 Se så få som muligt.

 Offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder 
hjemmefra.

 Private arbejdsgivere lader medarbejdere, der har mulighed for at varetage 
deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette. 

 Passe små børn hjemme, hvis forældrene har mulighed for det og i dagtilbud 
at opdele i faste, mindre grupper mv. 

 Befolkningen i området lader sig teste (brug af fintmasket net af testtilbud og 
eventuel mobil kapacitet).

Kommunalbestyrelsen vil desuden skulle påbyde (fastsættes i 
bekendtgørelse):

 At grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og 
voksenuddannelsesinstitutioner i sognet lukkes. Dette omfatter både 
kommunale, private og selvejende tilbud.

 At lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der 
udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, i sognet lukkes. Dette 
omfatter både statslige, kommunale og private tilbud på Kulturministeriets 
område.



Automatisk 
lukning af 
kommune 
(+200 
testkorrigeret 
incidens)

 Som i sognemodellen +

 Ressortminister anmoder Epidemikommissionen og forelægger 
Epidemiudvalget en anmodning om at iværksætte følgende tiltag (som vil 
skulle fastsættes i bekendtgørelse): 

 Lukning af videregående uddannelser samt ikke-videregående 
uddannelser (under Uddannelses- og Forskningsministeriet) i 
kommunen

 Lukning af liberale serviceerhverv i kommunen

 Lukning af serveringssteder i kommunen

 Lukning af storcentre og indkøbscentre mv. i kommunen

 Lukning af udvalgsvarebutikker i kommunen

 Lukning af forlystelsesparker mv. i kommunen

 Lukning af stormagasiner, arkader, basarer i kommunen 

 Yderligere tiltag kan forelægges Epidemikommissionen og 
Epidemiudvalget efter en konkret vurdering. 



Undtagelser, 
ophævelse af 
lukning og 
løbende 
vurdering af 
grænser

Undtagelser:

 Efterskoler, kosttilbud mv. og folkehøjskoler undtages nedlukning, men der 
opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning.

 De undtagelser, der hidtil har været i forbindelse med lukning af ovenstående, 
vil fortsat være gældende, herunder at der etableres nødpasning under 
nedlukning, og at sårbare elever (herunder STU og TAMU) og certifikatkurser 
mv. vil være undtaget.

Ophævelse:

 Nedlukning ophæves, når sognet/kommunen er under niveau for de relevante 
parametre (hhv. 400-20-2 og +200) i en uge i træk.

Løbende vurdering af incidensgrænser mv.: 

 Kriterierne vil løbende blive vurderet og kan justeres på baggrund af 
erfaringer og epidemiens udvikling.



Øgede 
beføjelser til 
kommuner

Kommunalbestyrelsen får som noget nyt mulighed for at lukke følgende, 
hvis incidensgrænsen overstiger 100 (testkorrigeret) pr. 100.000 borgere, og 
smitteforebyggende hensyn tilsiger hurtig handling, som ikke kan afvente 
Styrelsen for Patientsikkerhed:

 Dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven .

 Grundskoler

 SFO og klubtilbud 

 Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner 

 Lokaler og lokaliteter på, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og 
foreningsaktiviteter.

Nedlukningen ophæves:

 når Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vurderer, at der er grundlag for at 
opretholde nedlukningen

 når kommunen er under den ovenfor nævnte incidensgrænse i en uge i træk



Data til kommunerne 
vedrørende lokale 
nedlukninger
Den 8. april 2021



4/7/2021

Der sigtes mod at data kan offentliggøres omkring kl. 12:30. Tidsplanen afhænger dog af, 
hvornår data bliver tilgængelig den pågældende dag
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Tidspunkt 
(cirka)

Processkridt

12:00 Dagens data bliver tilgængelig for task forcen

12:00-12:15 Data bliver klargjort til offentliggørelse i hhv. en kommunefil og en sognefil

12:15-12:20 Kommunefil og sognefil bliver offentliggjort på SSI’s hjemmeside

12:20-12:30 Kommunerne modtager mail med link til dagens filer på SSI’s hjemmeside

Ca. 12:30
Kommuner der står foran nedlukning/genåbning på baggrund af dagens data (eller hvor sogne står foran 
nedlukning/genåbning) modtager særskilt mail herom i forlængelse af den generelle mail
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Kommunefilen viser status og datagrundlag for nedlukning i kommunerne i kommunerne
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Dato 06-04-2021

05-04-2021 04-04-2021 03-04-2021 02-04-2021 01-04-2021 31-03-2021

Kommune Indbyggertal i kommunen
Testjusteret incidens seneste 7 

dage pr. dags dato
Status for nedlukning Dato for nedlukning

Antal dage i træk kommunen har 

været under grænseværdien inkl. dags 

dato

Testjusteret incidens seneste 7 

dage pr. ovenstående dato

Testjusteret incidens seneste 7 

dage pr. ovenstående dato 

Testjusteret incidens seneste 

7 dage pr. ovenstående dato  

Testjusteret incidens seneste 

7 dage pr. ovenstående dato   

Testjusteret incidens seneste 

7 dage pr. ovenstående dato    

Testjusteret incidens seneste 

7 dage pr. ovenstående dato      

Ishøj 22.989 283 Nedlukket 30-03-2021 0 276 276 249 255 246 238

Rødovre 40.652 178 Høj incidens, ikke nedlukket - 8 169 163 155 124 126 135

Halsnæs 31.384 172 Nedlukket 30-03-2021 3 199 191 203 196 217 219

Høje-Taastrup 50.759 158 Høj incidens, ikke nedlukket - 8 168 172 171 162 163 169

Albertslund 27.731 156 Høj incidens, ikke nedlukket - 8 176 183 170 136 112 116

Brøndby 35.090 146 Lav incidens, ikke nedlukket - 8 164 160 157 142 164 174

Hørsholm 24.864 138 Lav incidens, ikke nedlukket - 8 140 144 139 165 169 156

Glostrup 23.128 119 Lav incidens, ikke nedlukket - 8 135 132 133 114 109 109

Helsingør 62.695 112 Lav incidens, ikke nedlukket - 8 125 137 141 130 127 134

Fredensborg 40.865 111 Lav incidens, ikke nedlukket - 8 122 125 145 154 147 164

Frederiksberg 104.305 106 Lav incidens, ikke nedlukket - 8 108 102 103 92 87 99

København 632.340 105 Lav incidens, ikke nedlukket - 8 108 110 112 111 113 115

Vallensbæk 16.633 93 Lav incidens, ikke nedlukket - 8 99 89 90 73 89 85

Kommunenavn Indbyggertal Dato for
nedlukning
(hvis nedlukket)

Antal dage i træk inkl. dags dato 
kommunen har været under 
grænseværdien  for nedlukning

Status for nedlukning:
1) nedlukket
2) høj incidens (150-200), ikke nedlukket
3) lav incidens, ikke nedlukket

Testjusteret 
incidens seneste 7 
dage pr. dags dato

Testjusteret incidens i de seneste 
7 dage for hver af de 6 dage forud 
for dags dato

OBS: DATA I TABELLEN ER ILLUSTRATIVE
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Sognefilen viser status og datagrundlag for nedlukning i sognene
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OBS: DATA I TABELLEN ER ILLUSTRATIVE

Dato: 06-04-2021

Sogn Kommune Indbyggertal i sogn Status for nedlukning Incidens seneste 7 dage pr. dags dato i sogn
Antal smittede seneste 7 dage pr. 

dags dato i sogn

Positivprocent seneste 7 dage 

pr. dags dato i sogn
Dato for nedlukning

Antal dage i træk nedlukket sogn har været 

under grænseværdien

Antal test per 100.000 

indbygger seneste 7 dage

Ishøj (Ishøj Municipality) Ishøj 22191 Nedlukket 437 178 2,1 06-04-2021 0 4533,0

Kregme (Halsnæs Municipality) Halsnæs 4417 Nedlukket 408 33 2,4 06-04-2021 0 758,0

Vollsmose (Odense Municipality) Odense 10944 Nedlukket 512 98 3,3 06-04-2021 0 1707,0

Sønder Bjerge (Slagelse Municipality) Slagelse 347 Høj incidens, ikke nedlukket 576 2 3,9 - 0 51,0

Vester Egede (Faxe Municipality) Faxe 666 Høj incidens, ikke nedlukket 450 3 3,5 - 0 85,0

Lidemark (Køge Municipality) Køge 308 Høj incidens, ikke nedlukket 649 3 4,8 - 0 42,0

Vollerslev (Køge Municipality) Køge 277 Høj incidens, ikke nedlukket 361 1 3,4 - 1 29,0

Vråby (Stevns Municipality) Stevns 318 Høj incidens, ikke nedlukket 943 3 6,1 - 0 49,0

Sognenavn Kommune

Indbyggertal 
i sogn

Status for nedlukning:
1) nedlukket
2) høj incidens (over 350), ikke nedlukket
3) lav incidens (under 350) ikke nedlukket

Incidens, antal smittede og positivprocent 
for de seneste 7 dage pr. dags dato i 
sognet

Dato for 
nedlukning
(hvis nedlukket)

Antal dage i træk nedlukket 
sogn har været under en af 
grænseværdierne

Antal test pr. 
100.000 indbygger 
de seneste 7 dage

YDERLIGERE DATA: Filen vil desuden indeholde data med incidens, antal nye smittede og positivprocent for hvert sogn i hver af de 6 forudgående 
dage, så kommunen kan følge med i udviklingen i det enkelte sogn.
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