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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kompensation for tab ved 
aflysning af større arrangementer fra 10. december 2021 til og med 28. februar 

2022 som følge af covid-19-afværgeforanstaltninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 97 af 24. januar 2022 om kompensation for tab ved aflysning af større 
arrangementer fra 10. december 2021 til og med 28. februar 2022 som følge af covid-19-
afværgeforanstaltninger foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 10, 1. pkt., indsættes efter »Arrangementer«: », der afvikles i perioden fra og med den 10. 
december 2021 til og med den 18. december 2021, samt arrangementer, der ikke er omfattet af foranstalt-
ninger, som fastsætter grænser for deltagerantal eller forbud mod adgang til lokaler og lokaliteter i medfør 
af bekendtgørelser udstedt med hjemmel i epidemiloven, «.

2. § 6, stk. 11, 2. pkt., affattes således:
 »Kompensationen ydes i overensstemmelse med reglerne i § 7 og med op til 2,3 mio. euro indtil den 

30. juni 2022, jf. stk. 10, 2. pkt.«

3. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Uanset om disse var underlagt foranstaltninger, som var nødvendige for at forebygge eller 
inddæmme udbredelsen af covid-19, på afviklingstidspunktet, kompenseres følgende arrangementer med 
op til 2,3 mio. euro indtil den 30. juni 2022, jf. § 6, stk. 10, 2. pkt.:
a) Mindre spillesteders indendørs arrangementer med 51 til 349 siddende deltagere, der afvikles i 

perioden fra og med den 10. december 2021 til og med den 18. december 2021, som er aflyst, 
udskudt eller væsentligt ændret som følge af foranstaltninger, som var nødvendige for at forebygge 
eller inddæmme udbredelsen af covid-19.

b) Arrangementer, der afvikles i perioden fra og med den 16. januar 2022 til og med den 31. januar 
2022, som er aflyst, udskudt eller væsentlig ændret som følge af foranstaltninger, som var nødvendige 
for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af covid-19, gældende i perioden fra og med den 19. 
december 2021 til og med den 15. januar 2022.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. marts 2022.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med den 24. januar 2022.
Stk. 3. Arrangører, der på ikrafttrædelsestidspunktet for denne bekendtgørelse, jf. stk. 1, har fået 

udbetalt kompensation efter bekendtgørelse nr. 97 af 24. januar 2022, kan ansøge om efterregulering af 
det udbetalte beløb efter denne bekendtgørelse.

Erhvervsministeriet, den 7. marts 2022

Simon Kollerup

/ Katrine Winding
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