
 

 

Overblik over restriktioner december 2020 / januar 2021 

Oversigten viser, hvilke virksomheder der har haft forbud mod at holde åbent fra december 2020 og januar 2021, og fra hvilke datoer forbuddene har været gældende.  

Forbud mod at holde åbent:  
9. december 2020 

(Meldt ud den 7. december 2020) 

Forbud mod at holde åbent:  
 11. december 2020 

(Meldt ud den 10. december 2020) 

Forbud mod at holde åbent: 
16. december 2020 

(Meldt ud den 15. december 2020) 

Forbud mod at holde åbent: 
17. december 2020 

(Meldt ud den 16. december 2020) 

Forbud mod at holde åbent:  
21. december 2020 

(Meldt ud den 16. december 2020) 

Forbud mod at holde åbent: 
25. december 2020 

(Meldt ud den 16. december 2020) 

Forbud mod at holde åbent: 
8. januar 2021 

(Meldt ud den 5. januar 2021) 

Gældende for 38 kommuner i 
Storkøbenhavn samt Odense og 
Aarhus*: 
• Serveringssteder, hvor der 

serveres mad, drikkevarer eller 
tobak til indtagelse på stedet.  

• Lokaler til idræts-, fritids- og 
foreningsaktiviteter, fx: 
o Idrætshaller 
o Spillehaller 
o Kasinoer 
o Lege- og badelande 
o Svømmehaller 
o Træningscentre. 

• Lokaler til kulturaktiviteter, fx: 
o Museer 
o Kunsthaller 
o Kulturhuse 
o Teatre 
o Spillesteder 
o Biografer 
o Biblioteker 
o Aftenskoler 
o Daghøjskoler 
o Musik- og kulturskoler. 

• Lokaler beliggende i 
forlystelsesparker, omrejsende 
tivolier, zoologiske haver, akvarier 
og lignende.  

Udvidelse af forbud til 69 kommuner**  Udbredelse af forbud til hele landet. • Storcentre, arkader, 
indkøbscentre mv.  

• Butikker, som ligger i et 
storcenter mv., medmindre der 
er direkte adgang til butikken fra 
gaden. 

• Udvalgsvarebutikker på 5.000 
kvadratmeter eller derover skal 
holde lukket, fx: 
o Byggemarkeder 
o Møbelforretninger. 

• Serviceerhverv og tjenesteydelser, 
hvor man er fysisk tæt på kunden, 
fx:  
o Frisører 
o Tatovører 
o Massører 
o Diætister 
o Negleklinikker 
o Køreskoler. 

 
 

• Alle udvalgsvarebutikker uanset 
størrelse, fx:  
o Tøjbutikker 
o Legetøjsforretninger. 

 
 

• Lokaliteter i forlystelsesparker, 
zoologiske haver, akvarier og 
lignende. 

• Lokaliteter, hvor der udøves 
kulturaktiviteter.  

Undtagelser fra forbud (Vær opmærksom på, at undtagelserne kan have betydning i forbindelse med din ansøgning om kompensation)  

   

Nedlukkede butikker kan holde åbent 
for at sælge varer til erhvervsdrivende, 
som den erhvervsdrivende skal bruge 
for at udføre sit arbejde. 

Nedlukkede butikker kan holde åbent 
for at sælge varer til erhvervsdrivende, 
som den erhvervsdrivende skal bruge 
for at udføre sit arbejde. 

Nedlukkede butikker kan holde åbent 
for at sælge varer til erhvervsdrivende, 
som den erhvervsdrivende skal bruge 
for at udføre sit arbejde. 

Nedlukkede butikker kan holde åbent 
for at sælge varer til erhvervsdrivende, 
som den erhvervsdrivende skal bruge 
for at udføre sit arbejde. 

   Nedlukkede butikker må gerne sælge 
varer ved fjernsalg. 

Nedlukkede butikker må gerne sælge 
varer ved fjernsalg. 

Nedlukkede butikker må gerne sælge 
varer ved fjernsalg. 

Nedlukkede butikker må gerne sælge 
varer ved fjernsalg. 

   
Apoteker, dagligvarebutikker samt 
specialforretninger mv., som 
forhandler medicinsk udstyr. 

Apoteker, dagligvarebutikker samt 
specialforretninger mv., som 
forhandler medicinsk udstyr. 

Apoteker, dagligvarebutikker samt 
specialforretninger mv., som 
forhandler medicinsk udstyr. 

Apoteker, dagligvarebutikker samt 
specialforretninger mv., som 
forhandler medicinsk udstyr. 

Serveringssteder må sælge takeaway Serveringssteder må sælge takeaway Serveringssteder må sælge takeaway Serveringssteder må sælge takeaway Serveringssteder må sælge takeaway Serveringssteder må sælge takeaway Serveringssteder må sælge takeaway 

*Liste over 38 kommuner med forbud mod at holde åbent fra den 9. december 2020 
Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, 
Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus.  
 
**Liste over 69 kommuner med forbud mod at holde åbent fra den 11. december 2020: Alle kommuner i Region Hovedstaden – undtagen Bornholm, alle kommuner i Region Sjælland og Region Midtjylland samt følgende kommuner:  Aalborg, Fredericia, Vejle, Middelfart og Odense. 

Opdateret den 13.januar 2020 


