
Lovbekendtgørelse 2019-10-01 nr. 1026
om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

(*)

som ændret ved L 2020-03-17 nr. 208

Fremtidige lovændringer: L 2020-03-17 nr. 208

Kap. 1. Formål og område
§ 1. Med henblik på at hindre
1) at de i § 2 nævnte smitsomme og andre overførbare(1)

sygdomme udbredes her i landet, og
2) at smitte fra disse sygdomme føres ind i landet eller herfra

til andre lande,
kan sundheds- og ældreministeren iværksætte de foranstaltninger,
der er nævnt i eller fastsat i medfør af reglerne i kapitel 3 og 4.(2)
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan bemyndige andre
myndigheder, herunder de epidemikommissioner, der er nævnt i
kapitel 2, til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt
ministeren.(3)
§ 2. Loven omfatter de alment farlige sygdomme og de øvrige
smitsomme og andre overførbare(4) sygdomme, der er optaget på
liste A og B som bilag til loven.(5)
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan efter indstilling fra
Sundhedsstyrelsen foretage ændringer i de i stk. 1 nævnte lister
samt opstille nye lister.
Stk. 3. Kønssygdomme omfattes ikke af loven.
§ 2 a. (6)De stedlige politi-, havne-, lods-, luftfarts-, miljø-,
sygehus- og fødevaremyndigheder, told- og skatteforvaltningen,
redningsberedskabet og Forsvaret er forpligtet til at bistå sundheds-
og ældreministeren i udøvelsen af dennes pligter og beføjelser
ifølge denne lov.
Stk. 2. Private kan i særlige tilfælde efter sundheds- og
ældreministerens nærmere bestemmelse bistå med at varetage
myndighedsopgaver i henhold til denne lov.(7)

Kap. 2. Epidemikommissionerne
§ 3. For hver region nedsættes en epidemikommission, der består
af en politidirektør udpeget af Rigspolitichefen, en læge med
relevante faglige kvalifikationer udpeget af Styrelsen for
Patientsikkerhed, en dyrlæge udpeget af Fødevarestyrelsen, en
repræsentant for told- og skatteforvaltningen udpeget af told- og
skatteforvaltningen, en repræsentant for det regionale
sygehusberedskab udpeget af regionen, en repræsentant for
Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter udpeget af
Beredskabsstyrelsen samt tre af regionsrådet valgte medlemmer.
Politidirektøren er formand for kommissionen.(8)
Stk. 2. Valget af de regionale medlemmer har virkning for den
regionale valgperiode.
Stk. 3. (9)Sundhedsstyrelsen vejleder i fornødent omfang
epidemikommissionerne. Til at rådgive og bistå Sundhedsstyrelsen
udpeges en fast repræsentant for henholdsvis Styrelsen for
Patientsikkerhed,rigspolitiet, Transport- og Boligministeriet,
Beredskabsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Værnsfælles
Forsvarskommando, Fødevarestyrelsen, told- og
skatteforvaltningen,Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Statens Serum

Institut, Danske Regioner, KL (Kommunernes Landsforening),
Falcks Redningskorps og Post Danmark.
§ 4. (10)Epidemikommissionerne kan bestemme, at visse af de
foranstaltninger, der er nævnt i eller fastsat i medfør af reglerne i
kapitel 3 og 4, under nærmere fastsatte betingelser kan iværksættes
af kommissionens enkelte medlemmer eller af de til kommission
knyttede læger.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om
lægelig bistand til epidemikommissionen.

Kap. 3. Foranstaltninger mod smitsomme og andre
overførbare(1) sygdommes udbredelse her i landet
§ 5. (6) Sundheds- og ældreministeren kan påbyde enhver, der
lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være
smittet med en sådan(11):
1) At lade sig undersøge af en sundhedsperson.(12)
2) At lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet

facilitet(13).
3) At lade sig isolere i en egnet facilitet.(14)
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan iværksætte tvangsmæssig
behandling af en person, som lider af eller formodes at være smittet
med en sygdom som nævnt i stk. 1, hvis isolation ikke er
tilstrækkelig til at forebygge eller inddæmme udbredelse af
sygdommen.(15)
Stk. 3. (16)Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling
med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand ved
anvendelsen af beføjelserne i stk. 1 og 2, herunder om politiets
bistand ved gennemførelse af påbud om undersøgelse, indlæggelse
eller isolation og tvangsmæssig behandling.
§ 6. (17)Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt
for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig
sygdom her i landet, efter forhandling med justitsministeren
fastsætte regler om forbud mod afholdelse af og deltagelse i større
forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.(18) Regler fastsat
i medfør af 1. pkt. kan omfatte både indendørs, udendørs, offentlige
og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.(19)
Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.(20)
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med
justitsministeren fastsætte regler om, at der uden retskendelse er
adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol af
overholdelsen af regler fastsat i medfør af stk. 1, og om politiets
bistand i den forbindelse.(21)
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med
justitsministeren fastsætte regler om, at politiet kan anvende den
fornødne magt for at sikre, at regler fastsat i medfør af stk. 1
overholdes.(22)
§ 6 a. Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt
for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig
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sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod adgang til
eller restriktioner for adgangen til offentlige institutioner m.v.(23)
§ 7. Sundheds- og ældreministeren kan påbyde, at der skal ske
afspærring af et område, hvor en alment farlig sygdom optræder,
hvor der er risiko for, at en sådan sygdom optræder eller bringes
ind, eller hvor der er mistanke om, at der er udlagt biologisk
kampstof, således at samkvem med omgivelserne forhindres i
fornødent omfang.
Stk. 2. (25)Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler
om adgangen til at meddele påbud efter stk. 1, herunder om den
nærmere afgrænsning af området. Ministeren kan fastsætte regler
om restriktioner for personer, der har bopæl eller ophold i området.
Stk. 3. Foranstaltninger efter stk. 1 skal snarest muligt ophæves.(26)
§ 8. For at hindre udbredelse af en alment farlig sygdom kan
sundheds- og ældreministeren efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen
påbyde, at der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination inden
for et nærmere afgrænset område eller af en nærmere afgrænset
personkreds.(27)
Stk. 2. (28)Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme
udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, kan sundheds-
og ældreministeren med henblik på at nedbringe antallet af øvrige
patienter i sundhedsvæsenet fastsætte regler om, at der skal
iværksættes tvangsmæssig vaccination af nærmere bestemte
risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige
sygdomme i befolkningen.
§ 9. Når det formodes, at et dødsfald skyldes en alment farlig
sygdom, kan sundheds- og ældreministeren efter forhandling med
Sundhedsstyrelsen påbyde, at obduktion skal ske.(29)
§ 10. (30)Sundheds- og ældreministeren kan efter rådgivning fra
Sundhedsstyrelsen bestemme, at de foranstaltninger, der alene kan
iværksættes mod alment farlige sygdomme, jf. §§ 5-9 og 12 a-12
f, også kan iværksættes over for øvrige smitsomme og andre
overførbare sygdomme, når disse optræder på en ondartet måde
eller med stor udbredelse, eller når andre forhold(31) indebærer en
særlig stor risiko for smittespredning.
§ 11. Sundheds- og ældreministeren kan iværksætte de
undersøgelser af bakteriologisk eller lignende art, som er
nødvendige for med sikkerhed at fastslå en smittes art, oprindelse
og udbredelse.(32)
Stk. 2.Når der er fare for, at smitte kan spredes ved virksomheders
fremstilling og distribution af levnedsmidler, kan sundheds- og
ældreministeren træffe foranstaltninger med henblik på at bringe
smittefaren til ophør, om fornødent ved at påbyde hel eller delvis
lukning af den pågældende virksomhed eller ved at forbyde en
smittebærende person adgang til virksomheden.(33)
Stk. 3. (34)Sundheds- og ældreministeren kan forbyde, at personer,
der lider af en af denne lov omfattet sygdom, eller som formodes
at kunne være smittet med en sådan, anvender offentlige
transportmidler.
§ 12. Sundheds- og ældreministeren kan påbyde, at der skal
iværksættes rensning af personer, der formodes forurenet med
smitstof eller biologisk kampstof. Ministeren kan også påbyde
desinfektion af løsøre, fast ejendom og befordringsmidler m.v.(35)
Stk. 2. Efterkommes påbuddet i stk. 1, 1. pkt., ikke, kan politiet
efter anmodning tilbageholde den formodet forurenede, indtil
rensning har fundet sted.(36)
Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler om rensning
af personer, der formodes forurenet med smitstof eller biologisk
kampstof.(37)
Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med
Sundhedsstyrelsen endvidere iværksætte andre foranstaltninger af
begrænset art og omfang for at hindre, at smitte udbredes.(38)

§ 12 a. (6)Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt
for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig
sygdom her i landet, efter forhandling med transportministeren
fastsætte regler om forbud mod adgang til transportmidler eller
restriktioner på transportmidler, herunder om tilladt
maksimalbelægning og om, at der fra skibe ikke må ske samkvem
med personer i land.(39) Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan
fravige anden lovgivning.
§ 12 b. (6)Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt
for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig
sygdom her i landet, efter forhandling med erhvervsministeren
fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for
adgangen til eller brugen af lokaler, som erhvervsdrivende råder
over, og hvortil offentligheden har adgang, herunder regler om
tilladt maksimalbelægning.(40) Regler fastsat i medfør af 1. pkt.
kan fravige anden lovgivning.(41)
§ 12 c. (6)Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt
for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig
sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud mod eller
restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private
plejehjem og sygehuse og om undtagelser hertil.(42) Regler fastsat
i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.(43)

Kap 3 a. Fravigelse af det offentliges forpligtelser
og privates rettigheder ifølge anden lovgivning samt
sikring af forsyningen
§ 12 d. (6)Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om
fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder
over for det offentlige fastsat i anden lovgivning, i medfør af anden
lovgivning eller i afgørelser truffet af det offentlige i medfør af
anden lovgivning, når det er nødvendigt for at sikre kapacitet til
behandling og pleje af personer, der er smittet med en alment farlig
sygdom, og de pågældende forpligtelser og rettigheder må anses
for at være af mere underordnet betydning i forhold til det nævnte
kapacitetsbehov(44).(45)
Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med
sundheds- og ældreministeren fastsætte regler om fravigelse af
forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det
offentlige fastsat i anden lovgivning, i medfør af anden lovgivning
eller i afgørelser truffet af det offentlige i medfør af anden
lovgivning i følgende tilfælde:
1) Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme

udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet.(46)
2) Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge

eller inddæmme udbredelsen af en alment farlig sygdom her
i landet, og de pågældende forpligtelser og rettigheder i den
sammenhæng må anses for at være af mere underordnet
betydning.

3) Opfyldelse af de pågældende forpligtelser og rettigheder
bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af
foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge
eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her
i landet.(47)(48)

§ 12 e. (6)Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om,
at pligter, der ifølge lovgivningen påhviler private over for det
offentlige, fraviges, i det omfang det som følge af foranstaltninger
iværksat i medfør af denne lov vil være umuligt eller
uforholdsmæssig vanskeligt for den private at opfylde
pligten(49).(50)
§ 12 f. (6)Sundheds- og ældreministeren kan i situationer med
udbredelse af eller fare for udbredelse af en alment farlig sygdom
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her i landet efter forhandling med vedkommendeminister fastsætte
regler om særlige foranstaltninger med henblik på at sikre
forsyningen af varer. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige
anden lovgivning(51).(52)

Kap. 4. Foranstaltninger mod smitsomme og andre
overførbare(1) sygdommes indførelse i landet
§ 13. (53)Efter anmodning fra sundheds- og ældreministeren eller
den, som optræder på ministerens vegne, skal den ansvarshavende
for et transportmiddel, herunder luftfartøjer, skibe, tog og busser,
eller dennes befuldmægtigede udlevere passagerlisteoplysninger,
i det omfang sådanne foreligger, hvis en person om bord er smittet
eller må formodes at kunne være smittet med smitsomme og andre
overførbare sygdomme omfattet af § 2(54).
Stk. 2. Ved et skibs ankomst skal føreren og en eventuel skibslæge
meddele sundheds- og ældreministeren eller den, som optræder på
ministerens vegne, oplysninger om sundhedstilstanden om bord
såvel under rejsen som på ankomsttidspunktet. Ved et luftfartøjs
ankomst påhviler denne oplysningspligt luftfartøjets fører eller
dennes befuldmægtigede.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med
transportministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger
der skal meddeles i medfør af stk. 1 og 2, samt om meddelelsens
form.(55)
§ 14. (56)Sundheds- og ældreministeren kan bestemme, i hvilket
omfang der fra et skib eller luftfartøj ikke må ske samkvem med
personer i land, før sundheds- og ældreministeren eller den,
ministeren har bemyndiget hertil, har meddelt tilladelse til frit
samkvem.(57)
Stk. 2. Politiet yder efter anmodning bistandmed henblik på at sikre
overholdelsen af bestemmelser om, at der fra et skib eller luftfartøj
ikke må ske samkvem med personer i land.
§ 15. Sundheds- og ældreministeren kan bestemme, at §§ 13 og
14 kan fraviges for skibe og luftfartøjer, der ankommer fra nærmere
angivne lande eller går i regelmæssig rutefart, og for lodsbåde,
fiskerbåde og andre mindre fartøjer.(58)
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren bestemmer, hvilke lempelser
der skal gælde for orlogsfartøjer og militære luftfartøjer.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kanmed henblik på opfyldelse
af traktater fravige bestemmelserne i §§ 13-19.(59)
§ 16. Sundheds- og ældreministeren kan påbyde, at enhver, der
ankommer her til landet, skal lade sig undersøge af en læge, og at
vedkommende om nødvendigt skal lade sig indlægge til observation
på et sygehus.(60)
Stk. 2. Efterkommes påbuddet ikke, kan den pågældende ved
politiets hjælp fremstilles for en læge til undersøgelse, ligesom den
pågældende om nødvendigt ved politiets hjælp kan tvangsindlægges
til observation på et sygehus.
§ 17. (32)Enhver, der ankommer her til landet, er i øvrigt
underkastet reglerne i §§ 5-12 f.
§ 18. Sundheds- og ældreministeren fastsætter regler om, hvilke
foranstaltninger der kan iværksættes over for gods, bagage og post
for at hindre indførelse og udbredelse af en sygdom, der er omfattet
af denne lov.(57)
Stk. 2. (61)Sundheds- og ældreministeren fastsætter regler om,
hvilke foranstaltninger der skal iværksættes for at hindre, at rotter
eller andre gnavere og vektorer fører smitte fra en sygdom, der er
omfattet af denne lov, ind eller ud af landet. Sundheds- og
ældreministeren kan herunder fastsætte, at en statslig myndighed,
som sundheds- og ældreministeren i medfør af § 2 a, stk. 1 måtte
have pålagt at bistå med opgaven, kan lade nærmere bestemte

praktiske foranstaltninger udføre ved en autoriseret rottebekæmper,
der tillige kan udføre opgaven, for så vidt angår vektorer.
§ 19. (62) Efter begæring udsteder sundheds- og ældreministeren
til fragtføreren vederlagsfrit attest (karantænebevis) om:
1) hvilke foranstaltninger skibe, luftfartøjer, jernbanevogne og

køretøjer har været underkastet i henhold til denne lov.
2) hvilke dele af befordringsmidlet foranstaltningerne er truffet

over for,
3) den anvendte fremgangsmåde og
4) grunden til, at foranstaltningerne er iværksat.
Stk. 2. For luftfartøjer skal attesten efter begæring påføres den for
luftfartøjet udfærdigede almindelige deklaration (»General
Declaration«).
Stk. 3. Efter begæring udsteder sundheds- og ældreministeren
vederlagsfrit attest til:
1) enhver rejsende om datoen for hans ankomst og afrejse samt

om de foranstaltninger, han og hans bagage har været
underkastet, og

2) afsenderen, modtageren og fragtføreren eller disses
repræsentanter om de foranstaltninger, godset har været
underkastet.

Kap. 5. Forskellige bestemmelser
§ 20. Ved pålæg i medfør af §§ 5, 7, 12 og 16, som har karakter
af frihedsberøvelse, og ved afslag på anmodning om ophævelse af
sådanne pålæg giver sundheds- og ældreministeren den pågældende
vejledning om adgang til domstolsprøvelse efter reglerne i
retsplejelovens kapitel 43 a.(63)
§ 21. (32)Enhver, der har kendskab til, at en person i hans
omgangskreds(64) eller varetægt lider af en alment farlig sygdom,
skal snarest muligt rette henvendelse herom til en læge eller politi,
såfremt anmeldelse af sygdomstilfældet ikke allerede er sket.
Anmeldelsen skal uden unødigt ophold videregives til sundheds-
og ældreministeren.
§ 21 a. (6)Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om
fysiske og juridiske personers samt myndigheders
oplysningsforpligtelser for at hindre udbredelse og smitte af en
bestemt sygdom omfattet af lovens § 2(65).(66)
§ 21 b. (6)Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om,
at personoplysninger kan behandles, hvis behandlingen er
nødvendig for at hindre udbredelse og smitte af en bestemt sygdom
omfattet af lovens § 2(67).(66)
§ 22. Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for
at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitsomme sygdomme
og andre overførbare(1) sygdomme, efter forhandling med
vedkommende minister fastsætte regler om private og offentlige
dagtilbuds, skolers, uddannelsesinstitutioners og andre institutioners
forhold, herunder om midlertidig lukning.(69) Sådanne regler kan
udstrækkes til også at omfatte andre end de i § 2 nævnte smitsomme
og andre overførbare sygdomme, der kan indebære en særlig risiko
ved udbredelse de pågældende steder.(70)
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med
vedkommendeminister fastsætte regler om særlige foranstaltninger,
herunder nødpasning, i situationer omfattet af stk. 1(71).(72)
§ 23. Sundheds- og ældreministeren kan efter indstilling fra
Sundhedsstyrelsen fastsætte regler om indførsel, forhandling,
udlevering, bearbejdning, opbevaring og udførsel af smitstof, der
stammer fra en smitsom eller anden overførbar(4) sygdom, som er
omfattet af denne lov.(73)
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§ 24. Sundheds- og ældreministeren kan til varetagelse af det i §
1 nævnte formål fastsætte nærmere regler om ind- og udførsel af
lig samt om disses behandling og transport her i landet.(74)
§ 25. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om, hvilke personer
eller grupper af personer der skal tuberkuloseundersøges.
§ 26. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om lægers og andre
autoriserede sundhedspersoners medvirken i bekæmpelse af
smitsomme og andre overførbare sygdomme.(75)
§ 27. (53)Sundheds- og ældreministeren kan til brug for
gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat
i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom.(76)
Stk. 2. Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov
eller regler fastsat i medfør af denne lov et ekspropriativt indgreb,
ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.(77)
§ 28. (Ophævet).(78)

Kap. 6. Straffebestemmelser mv.
§ 29. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning,
straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, der
1) overtræder § 21,
2) overtræder forbud eller undlader at efterkomme påbud

meddelt efter § 5, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1, § 11, stk. 2 og 3, §
12, stk. 1, og § 16, stk. 1(79).

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i henhold til loven, kan der
fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 6 måneder for
overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer)
strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.(80)
§ 30. (81)Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne
i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler
om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Kap. 7. Ikrafttrædelsesbestemmelser mv.
§ 31. Loven træder i kraft den 1. januar 1980.
Stk. 2. Følgende lovbestemmelser ophæves:
1) Lov nr. 138 af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod

smitsomme sygdommes udbredelse.
2) Lov nr. 145 af 12. marts 1918 om foranstaltninger til

tuberkulosens bekæmpelse.
3) Lovanordning nr. 189 af 18. april 1945 om tillæg til lov nr.

138 af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod smitsomme
sygdommes udbredelse (forbud mod anvendelse af latrin
som gødning).

4) Lov nr. 321 af 7. juli 1945 om tillæg til lov nr. 138 af 10.
maj 1915 om foranstaltninger mod smitsomme sygdommes
udbredelse (forbud mod badning).

5) Lov nr. 67 af 31. marts 1953 om karantæneforanstaltninger
mod smitsomme sygdomme.

§ 32. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved
kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser,
som de særlige færøske forhold tilsiger.(82)
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LISTE A:(83)
Alment farlige sygdomme, jf. lovens § 2, stk. 1
Sygdomsbetegnelse

InternationaltDansk
SmallpoxKopper
Severe Acute Respiratory Syndrome
(SARS), Middle East Respiratory
Syndrome (MERS)

Alvorlig coronavirusinfektion (Svær akut
respiratorisk syndrom (SARS) ogMiddle
East respiratorisk syndrom (MERS))

Viral hemorrhagic fevers (Lassa-fever,
Ebola viral disease,Marburg viral disease)
& Crimean-Congo haemorrhagic fever

Viral hæmorhagisk feber (Ebola, Lassa
og Marburg) og Krim-Congo
hæmorrhagisk feber

PlaguePest
DiphtheriaDifteri
Multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB
& XDR-TB)

Multiresistent tuberkulose (MDR-TB og
XDR-TB)

Nipah-virusNipah-virus
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LISTE B:(84)
Øvrige smitsomme og andre overførbare sygdomme,
jf. lovens § 2, stk. 1
Sygdomsbetegnelse

InternationalDansk
CholeraKolera
Typhoid feverTyfus
Paratyphoid feverParatyfus
ShigellosisShigellose
PoliomyelitisPolio
Meningococcal diseaseMeningokoksygdom
TuberculosisTuberkulose
Hepatitis AHepatitis A (smitsom leverbetændelse)
SalmonellosisSalmonellainfektioner
AnthraxMiltbrand
MeaslesMæslinger
BotulismBotulisme
Influenza, pandemic alert periodInfluenza, præpandemisk alarmperiode
Avian fluFugleinfluenza

Verocytotoxin producing E.coli infectionVerocytotoksinproducerende E.coli (VTEC)-
infektion

Coronavirus disease 2019 (COVID-19)Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Outbreak of serious disease of unknown causeOphobning af alvorlig sygdom af ukendt årsag
1)

1)Kræver indstilling fra Sundhedsstyrelsen.
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(*) Administreres af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Hovedloven:
L 1979 114: FT 1978-79: 4376, 5000, 7858, 8204; A 2103.
Ved loven samledes en række tidligere gældende love, se de tidligere love
opregnet i § 31. Med loven tilsigtedes en ajourføring af gældende regler om
bekæmpelse af smitsomme sygdomme samt enmere tidssvarende organisation
for bekæmpelse af disse sygdomme.
Erhvervet immundefekt syndrom (AIDS) er ikke omfattet af loven.
Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen har imidlertid udsendt regler
vedrørende AIDS se bkg 2000 277 om lægers anmeldelse af smitsomme
sygdomme mv. med tilhørende vejl 2000 60 og vejl 2000 61 samt bkg 2012
7 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation med tilhørende vejl 2012
9013, Sundhedsstyrelsens redegørelse til Indenrigsministeriet, april 1987 og
Sundhedsstyrelsens vejl omHuman Immun-Defekt virus HIV og forebyggelse
af blodbåren smitte, oktober 1992.
Lovens bilag er ændret ved bkg 2020 156 (liste A) og bkg 2020 157 (liste
B).
Ændringslove:
L 1994 139: FT 1993-94: 5087, 5434, 6423, 6590; A 5699; B 549. Ved
ændringsloven indsattes § 18, stk. 2, sidste pkt., § 28, stk. 1, nr. 1 og § 30
blev ændret. Der blev hermed skabt bedre hjemmel til at udstede regler,
hvorefter undersøgelse for og eventuel bekæmpelse af rotter på skibe
overlades til en autoriseret rottebekæmper og hvorefter skibet bærer den fulde
udgift.
L 2000 345: FT 1999-2000: 2984, 7242, 7446; A 3064; B 566 (lovforslag
110) ændrede § 3, stk. 2, som konsekvens af overførelse af Stadslægeembedet
i Københavns Kommune til staten. Ikrafttræden 2000-10-01, jf. bkg 2000
868.
L 2002 145: FT 2001-02 (2. samling): 2305, 3017, 3624; A 1926; B 257,
345, 355 (lovforslag 66) ændrede § 3, stk. 1, 1. pkt., og § 28, stk. 1, 1. pkt.
Ikrafttræden 2003-01-01.
Følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner ved L 2002 144.
L 2004 69: FT 2003-04: 2244, 4611, 4963; A 2891 ((lovforslag 90) ændrede
§ 29, stk. 1 og 2, som følge af hæftestraffens afskaffelse. Ikrafttræden 2004-
07-01.
L 2005 545: FT 2004-05 (2. samling): 785, 4370, 4873; A 3121 (lovforslag
73) nyaffattede § 3 og ændrede § 28, stk. 1, som følge af kommunalreformen.
Ikrafttræden 2007-01-01.
L 2006 538: FT 2005-06: 4666; A 5137 (lovforslag 168) ændrede § 3.
Ikrafttræden 2007-01-01.
Ændring som følge af, at cheferne for politikredsene fremover betegnes
politidirektør i stedet for politimester.
L 2007 433: FT 2006-07: 4106, 5606; A 4239; B 754 (lovforslag 122), bet
2007-04-11, ændrede lovens titel, overskriften til kapitel 3 og 4, § 1, § 2, stk.
1, § 3, stk. 1 og 2, § 4, stk. 1, § 7, stk. 1, § 10, § 12, stk. 1 og 2, § 14, § 15,
stk. 1, § 18, stk. 2, 2. pkt., § 20, § 22, 1. pkt., § 23, § 26, § 27, stk. 1, lovens
bilag 1 og 2, indsatte § 3, stk. 3, § 7, stk. 2, § 12, stk. 3 og 4. Ikrafttræden
2008-01-01. Loven

• udvider epidemilovens anvendelsesområde til også at omfatte visse
overførbare sygdomme, som kan spredes ved biologisk terror,

• etablerer en centraladministrativ vejledningskompetence,
• udvider kredsen af medlemmer af epidemikommissionen,
• afskaffer den generelle pligt for skibe og luftfartøjer til at erhverve

tilladelse til frit samkvem,
• overdrager SKATsmyndighedsopgaver vedrørende samkvem til politiet,
• skaber hjemmel til at en anden statsligmyndighed end SKAT kan varetage

myndighedsopgaverne med rottebekæmpelse på skibe.

L 2008 1172: FT 2008-09 (lovforslag 32). Nyaffattede § 18, stk. 2, § 26, §
28, stk. 1, nr. 1. Ikrafttræden 2009-01-01. Baggrunden for loven er WHO's
sundhedsregulativ fra 2005, som Danmark har tilsluttet sig, og hvori de
hidtidige rottecertifikater for skibe erstattes af hygiejnecertifikater, samt

Sundhedsstyrelsens redegørelse af 2008-08-08 vedrørende indførelse af
hygiejnecertifikater til skibe, hvori Sundhedsstyrelsen redegør nærmere for
kravene til de nye certifikater og for den praktiske implementering. Ifølge
sundhedsregulativet skal de nye hygiejnecertifikater foruden undersøgelse
og evt. kontrolforanstaltninger for rotter og andre gnavere også omfatte
undersøgelse og evt. kontrolforanstaltninger overfor andre smittekilder for
at beskytte mod international sygdomsspredning, som udgør en
folkesundhedsmæssig risiko.
Loven giver hjemmel til udstedelse af sådanne hygiejnecertifikater, ligesom
der skabes hjemmel til at kunne opkræve betaling herfor. Betalingen omfatter
dels udgifter til undersøgelse og evt. foranstaltninger, og dels et beløb til
dækning af epidemikommissionens omkostninger.
Endvidere udvides Sundhedsstyrelsens adgang til at fastsætte regler om
lægernes og embedslægernes medvirken i bekæmpelse af smitsomme og
andre overførbare sygdomme til at omfatte alle autoriserede sundhedspersoner.
L 2016 656: FT 2015-16 (lovforslag 184). Ændrede § 3, stk. 1, 1. pkt., § 3,
stk. 3, 2. pkt., og § 4, stk. 1. Ikrafttræden 2016-07-01.
Ændringer bl.a. som konsekvens af oprettelsen af Styrelsen for
Patientsikkerhed.
L 2020 208: FT 2019-20 (lovforslag 133). Ændrede § 1, § 4, stk. 1 (hidtidige
stk. 2), § 9, § 10, § 11, stk. 1, 2 og 3, § 12, stk. 1, 1. pkt., § 12, stk. 4, § 14,
stk. 1, § 16, stk. 1, § 17, § 18, stk. 2, 2. pkt., § 19, stk. 1 og 3, § 20, § 21, 2.
pkt., § 29, stk. 1, nr. 2, indsatte § 1, stk. 2, § 2 a, § 8, stk. 2, §§ 12 a-12 f, §
21 a, § 21 b, § 29, stk. 3, nyaffattede § 13, § 22, § 27, ophævede § 4, stk. 1
(stk. 2 og 3 herefter stk. 1 og 2), § 5, § 6, § 7 og indsatte i stedet ny § 5, § 6,
§ 6 a, § 7, ophævede § 28. Ikrafttræden 2020-03-17.
Loven indeholder navnlig følgende elementer:

• Overførelse af kompetence fra epidemikommissionerne til sundheds- og
ældreministeren.

• Sundheds- og ældreministeren kan bemyndige andre myndigheder,
herunder epidemikommissionerne, til at udøve de beføjelser, der i loven
er tillagt ministeren.

• De stedlige politi-, havne-, lods-, luftfarts-, miljø-, sygehus- og
fødevaremyndigheder, told- og skatteforvaltningen, redningsberedskabet
og Forsvaret forpligtes til at bistå sundheds- og ældreministeren i
udøvelsen af de pligter, der følger af loven.

• I særlige tilfælde kan private efter sundheds- og ældreministerens nærmere
bestemmelse bistå med at varetage myndighedsopgaver efter loven.
Private aktører, der varetager myndighedsopgaver, er i disse tilfælde
underlagt ministerens ledelse og ansvar.

• Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at påbyde enhver, der lider
af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet
med en sådan til at lade sig undersøge af en sundhedsperson, lade sig
indlægge eller lade sig isolere i egnet facilitet.

• Sundheds- og ældreministeren kan iværksætte tvangsmæssig behandling
af en person, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at
være smittet med en sådan, hvis isolation ikke er tilstrækkelig til at
forebygge eller inddæmme udbredelse af sygdommen.

• Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge
eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, og
efter forhandling med justitsministeren, fastsætte regler om forbud mod
afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer,
begivenheder m.v.

• Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandlingmed justitsministeren
fastsætte regler om adgang uden retskendelse til lokaler m.v. med henblik
på kontrol af overholdelsen af ovenanførte forbud mod afholdelse af og
deltagelse i større forsamlinger m.v.

• Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandlingmed justitsministeren
fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen
til offentlige institutioner m.v.

• Sundheds- og ældreministeren kan påbyde, at der skal ske afspærring af
et område, hvor en alment farlig sygdom optræder, hvor der er risiko for,
at en sådan sygdom optræder eller bringes ind, eller hvor der er mistanke
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om, at der er udlagt biologisk kampstof, således at samkvem med
omgivelserne forhindres i fornødent omfang. Sundheds- og
ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om adgangen
til at meddele påbud om afspærring af et område, herunder om den
nærmere afgrænsning af området, og ministeren kan fastsætte regler om
restriktioner for personer, der har bopæl eller ophold i området.

• Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en
alment farlig sygdom her i landet, kan sundheds- og ældreministerenmed
henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet
fastsætte regler om, at der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination af
nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen
af øvrige sygdomme i befolkningen

• Sundheds- og ældreministeren kan, når det nødvendigt for at forebygge
eller inddæmme udbredelsen af en alment farlig sygdom her landet, efter
forhandling med transportministeren fastsætte regler om forbud mod
adgang til eller restriktioner på transportmidler.

• Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge
eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom, efter forhandling
med erhvervsministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til eller
restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler, som
erhvervsdrivenden råder over, og hvortil offentligheden har adgang.

• Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge
eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom, fastsætte regler
om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige
og private plejehjem og sygehuse og om undtagelser hertil.

• Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge
eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom, efter forhandling
med erhvervsministeren fastsætte regler om forbudmod eller restriktioner
for private erhvervsdrivendes og offentlige institutioners modtagelse af
kontantbetaling.

• Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om fravigelse af
forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det
offentlige, når det er nødvendigt for at kunne sikre kapacitet til behandling
og pleje af personer, der er smittet med en alment farlig sygdom, og de
pågældende forpligtelser og rettigheder må anses for at være af mere
underordnet betydning i forhold til det nævnte kapacitetsbehov.

• Relevante ressortansvarligeminister kan efter forhandlingmed sundheds-
og ældreministeren fastsætte regler om fravigelse af forpligtelser for det
offentlige og privates rettigheder over for det offentlige i visse situationer.

• Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om, at pligter, der
ifølge lovgivning påhviler private over for det offentlige, fraviges, i det
omfang det som følge af foranstaltninger, der er iværksat i medfør af
epidemiloven, er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private
at opfylde pligten.

• I situationer med udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet eller
fare herfor, kan sundheds- og ældreministeren efter forhandlinger med
den relevante ressortansvarlige minister fastsætte regler om særlige
foranstaltninger med henblik på at sikre forsyningen af varer. Sådanne
regler kan fravige anden lovgivning.

• Den ansvarshavende for et transportmiddel eller dennes befuldmægtigede
skal efter anmodning fra sundheds- og ældreministeren udlevere
passagerlisteoplysninger, idet omfang sådanne foreligger, hvis en person
om bord er smittet eller må formodes at kunne være smittet med
smitsomme og andre overførbare sygdomme.

• Føreren og en eventuel skibslæge skal ved et skibs ankomst meddele
sundheds- og ældreministeren oplysninger om sundhedstilstanden om
bord. Ved et luftfarttøjs ankomst påhviler denne oplysningspligt
luftfarttøjets fører eller dennes befuldmægtigede. Sundheds- og
ældreministeren kan efter forhandlinger med transportministeren fastsætte
nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal meddeles samt om
meddelelsens form.

• Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om fysiske og juridiske
personers samt myndigheders oplysningsforpligtelser for at hindre

udbredelse af smitte af en bestemt sygdom omfattet af § 2 – og om
behandling af personoplysninger, hvis denne nødvendig for at hindre
udbredelse og smitte af en bestemt sygdom omfattet af § 2.

• Sundheds- og ældreministeren kan for at forebygge eller inddæmme
udbredelse af smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme
efter forhandling med den relevante ressortansvarlige minister fastsætte
regler om private og offentlige dagtilbuds, skolers,
uddannelsesinstitutioners og andre institutioners forhold, herunder om
midlertidig lukning – og om særlige foranstaltninger, herunder
nødpasning.

• Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at iværksætte ekspropriation
af privat ejendom til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter
loven eller regler fastsat i medfør heraf. Ændringslovens forhold til grl
og internationale forpligtelser er behandlet nærmere i lovforslagets
almindelige bemærkninger pkt. 4.

Administrative forskrifter:
Bkg 1920 669 angaaende Smitstof, der er farligt for Menneskers Sundhed.
Bkg 1983 152 om behandling af lig.
Bkg 1997 334 om lægers anmeldelse af Creutzfeldt-Jakob sygdom og
beslægtede spongiforme encefalopatier.
Bkg 2000 277 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.
Bkg 2003 616 om lægers anmeldelse af Svær Akut Respiratorisk Syndrom
(SARS).
Bkg 2006 1002 om lægers anmeldelse af tilfælde af Methicillinresistent
Staphylococcus aureus (MRSA) påvist hos personer.
Bkg 2017 266 om håndtering af infektioner.
Bkg 2017 642 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare
sygdomme.
Bkg 2018 77 om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og
daginstitutioner for børn og unge.
Bkg 2018 1091 om anmeldelse af tilfælde af Carbapenemase-Producerede
Organismer (CPO) påvist hos personer.
Bkg 2020 156 om ændring af liste A til lov om foranstaltninger mod
smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme.
Bkg 2020 157 om ændring af liste B til lov om foranstaltninger mod
smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme.
Bkg 2020 198 om anmeldelse af COVID-19.
Bkg 2020 213 om udvidelse af §§ 5-7 og §§ 12 a-12 f i lov om foranstaltninger
mod smitsomme og andre overførbare sygdomme til at omfatte
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Bkg 2020 214 om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig
behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre
overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom
2019 (COVID-19).
Bkg 2020 215 om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse
i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Bkg 2020 216 om oplysningsforpligtelser samt behandling af
personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse
med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Bkg 2020 217 om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om
nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019
(COVID-19).
Bkg 2020 218 ommulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det
offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet
som led i håndtering af COVID-19.
Bkg 2020 219 om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet
i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Bkg 2020 220 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare
sygdomme på transportområdet.
Bkg 2020 221 om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på kriminalforsorgens område.
Bkg 2020 222 om midlertidig ophævelse af forbud mod chaufførudlån og
særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis
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og sikkerhedsrådgiverbevis til sikring af forsyningen af varer i forbindelse
med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Bkg 2020 223 om fravigelse af privates pligter over for det offentlige på
Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Bkg 2020 224 om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til
og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Bkg 2020 225 om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates
rettigheder over for det offentlige på erhvervsministeriets område som følge
af foranstaltninger m.v. efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og
andre overførbare sygdomme.
Bkg 2020 226 om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på
arkivlovens område.
Bkg 2020 244 om kommuners tilpasning af ventetider til en plejebolig med
henblik på håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Bkg 2020 245 om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge
af COVID-19.
Bkg 2020 252 om lægemiddelberedskabet i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Bkg 2020 253 om særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af medicinsk
udstyr og personlige værnemidler i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Bkg 2020 254 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i
kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering
af Coronavirus-sygdom (COVID-19).
Cirk 1979 224 om tvangsindlæggelse og -isolation i medfør af lov om
foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Til samtlige
epidemikommissioner samt til politidirektøren i København og samtlige
politimestre).
Cirk 1979 15260 om desinfektion af personer med smitsom sygdom m.v.
(Til epidemikommissionerne, embedslægeinstitutioner og embedslæger).
Cirk 1981 65 om ophør med vaccination mod kopper (Til landets sygehuse,
epidemikommissionerne og embedslægerne).
Cirk 1983 15480 om transport af lig til og fra udlandet (Til
embedslægeinstitutionerne og stadslægen i København).
Cirk 1993 150 om internationale vaccinationsattester (Til landets læger).
Vejl 1996 15000 Hepatitisvejledningen.
Vejl 1996 15013 om bekæmpelse af hovedlus.
Vejl 1997 54 om lægers anmeldelse af Creutzfeldt-Jakob sygdom og
beslægtede spongiforme encefalopatier.
Vejl 1997 55 om hygiejniske forholdsregler til forebyggelse af
smitteoverførsel af prionsygdomme ved pleje og behandling af patienter i
sundhedsvæsenet, og procedure ved autopsi af patienter mistænkt for
Creutzfeldt-Jakob sygdom og andre humane spongiforme encefalopatier (Til
landets sygehuse).
Vejl 2003 75 om lægers anmeldelse af Svær Akut Respiratorisk Syndrom
(SARS).
Vejl 2009 9773 til læger og andet sundhedspersonale om influenza A
(H1N1)v.
Vejl 2011 9607 om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2011.
Vejl 2016 9993 om forebyggelse af spredning af MRSA 3. UDGAVE 2016.
Vejl 2018 9714 om forebyggelse af spredning af CPO.
Skr 1997 60262 Meddelelse vedr. bortfald af obligatorisk tilbud om HIV-
testning og rådgivning omHIV/AIDS til alle gravide, herunder abortsøgende.
Skr 2020 9144 om håndtering af COVID-19 på det sociale område.

(1) Ved L 2007 433 blev anvendelsesområdet udvidet til også at omfatte visse
overførbare sygdomme, som kan spredes ved biologisk terror.

(2) Stk. 1 ændret ved L 2020 208.
(3) Stk. 2 indsat ved L 2020 208.
Bkg 2020 214 om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig
behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre

overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom
2019 (COVID-19).
Bkg 2020 216 om oplysningsforpligtelser samt behandling af
personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse
med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Bkg 2020 220 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare
sygdomme på transportområdet.
Bkg 2020 224 om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til
og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

(4) Ved L 2007 433 blev anvendelsesområdet udvidet til også at omfatte visse
overførbare sygdomme, som kan spredes ved biologisk terror.

(5) Sondringen mellem alment farlige sygdomme og øvrige smitsomme og
andre overførbare sygdomme har betydning for, hvilke af de i kapitel 3 nævnte
foranstaltninger, der kan bringes i anvendelse. De mest vidtgående
foranstaltninger (§§ 5-9) kan således i almindelighed kun finde anvendelse
over for de alment farlige sygdomme, jf. dog § 10.

(6) Indsat ved L 2020 208.
(7) Bestemmelsen kan alene anvendes i »særlige tilfælde«, hvorved forstås en
akut situation, hvor ressourcerne hos myndighederne bliver så presset, at det
ikke er muligt for sundheds- og ældreministeren inden for kort tid at
fremskaffe de nødvendige personalemæssige ressourcer til en effektiv
opgaveløsning på anden vis. Som eksempler på myndighedsopgaver, som
private kan bistå sundheds- og ældreministeriet med at varetage, kan nævnes
bevogtning, transport og registreringmv. Det muliggøres således, at sundheds-
og ældreministeren kan bemyndige et privat vagtselskab til at bistå sundheds-
og ældreministeren og eventuelt politiet med at håndhæve påbud i medfør
af epidemiloven. Den bistand, som private aktører kan yde, kan indebære
magtanvendelse, herunder fysisk fastholdelse og brug af håndjern, hvis det
er nødvendigt. Det forudsættes, at en sådan bistand kun sker, hvis det er
særligt påkrævet. Det forudsættes endvidere, at private aktører ikke
bemyndiges til at anvende magtmidler omfattet af våbenloven, herunder stav,
peberspray og skydevåben

(8) Ved L 2007 433 blev bestemmelserne om epidemikommissionens
sammensætning og valg af regionale medlemmer til kommissionen ændret
således, at der som medlem af kommissionen udpeges en repræsentant for
det regionale sygehusberedskab og en repræsentant for Beredskabsstyrelsens
regionale beredskabscenter. Herudover blev det bestemt, at politidirektøren
skal udpeges af rigspolitichefen og embedslægen af Sundhedsstyrelsen. For
så vidt angår det statslige niveau indebærer bestemmelsen, at
Sundhedsstyrelsen i fornødent omfang vejleder epidemikommissionerne.
Ved L 2016 656 ændredes bestemmelsen bl.a. som konsekvens af oprettelsen
af Styrelsen for Patientsikkerhed, som varetager opgaver, der tidligere blev
varetaget af Patientombuddet, og opgaver vedrørende autorisation af og tilsyn
med sundhedspersoner m.v., der tidligere blev varetaget af Sundhedsstyrelsen.
De regionale embedslægeinstitutioner er således herefter organisatorisk en
del af Styrelsen for Patientsikkerhed.

(9) Indsat ved L 2007 433 og ændret ved L 2016 656.
(10)Hidtidige stk. 1 ophævet ved L 2020 208. Nugældende stk. 1, tidligere stk.
2, ændret ved L 2020 208.

(11) En person vil lide af en alment farlig sygdom, når det er diagnosticeret af
en sundhedsperson, at den pågældende er blevet smittet med sygdommen.
Dette kan f.eks. ske ved, at en person ved en klinisk test har fået påvist
sygdommen. En person formodes at kunne være smittet med en alment farlig
sygdom, når der f.eks. er tegn på, at patienten har symptomer på sygdommen.
Herudover kan personens forudgående eller aktuelle ophold i et område i
ind- eller udlandet, hvor sygdommen er udbredt, også føre til, personen
formodes at kunne være smittet. Det samme vil være tilfældet, når personen
har eller har haft samkvem eller øvrigt kontakt med en anden person, som
har opholdt sig i et sådant område. Det er en forudsætning, at der er tale om
ophold i et område, som ikke ligger så langt tilbage i tid, at personen ikke
længere kan formodes at være smittet.
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(12) Denne undersøgelse omfatter bl.a. mulighed for kliniske tests mv. af
personer, der formodes at kunne være smittet, således at der kan stilles en
diagnose. Undersøgelsen kan således være afhængig af de nærmere
omstændigheder omfatte indgreb i form af blodprøvetagning, podning,
legemsbesigtigelse mv.

(13) Det er en forudsætning, at der er tale om indlæggelse til observation for
den alment farlige sygdom, som har givet anledning til påbuddet. Det kan
således tænkes, at en person, der viser symptomer på sygdommen, indlægges
til observation efter bestemmelsen for at fastslå, om personen lider af
sygdommen. Derudover kan det tænkes, at en person, der lider af en alment
farlig sygdom, også kan indlægges til observation, hvis personens kliniske
tilstand gør dette nødvendigt.
Det forudsættes, at tvangsindlæggelsen alene opretholdes, så længe dette er
nødvendigt.

(14) Isolering i en egnet facilitet kan f.eks. være den pågældendes eget hjem.
Der kan dog være forhold, der gør, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der sker
isolation i eget hjem, herunder ved risiko for, at andre i hustanden smittes.
Det er derfor også muligt at isolere personer i en anden egnet facilitet. Dette
kan bl.a. være sygehuse, kaserner, hoteller mv. Det er et krav, at faciliteten
skal være egnet, hvilket bl.a. betyder, at der skal være mulighed for
overnatning og adgang til alle basale fornødenheder, herunder mad og drikke.
Det forudsættes, at tvangsisoleringen alene opretholdes, så længe dette er
nødvendigt.

(15) Det er forudsat, at der kun iværksættes tvangsmæssig behandling i ganske
ekstraordinære tilfælde, nemlig hvor man ikke ved isolation i henhold til stk.
1, nr. 3, kan forebygge eller inddæmme udbredelse af sygdommen. Det
forudsættes, at den tvangsmæssige behandling alene opretholdes, så længe
dette er nødvendigt.

(16) Politiet kan med bestemmelsen anvende magtmidler for at sikre
gennemførelsen af et påbud. Politiets eventuelle anvendelse af magt i den
forbindelse skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i politiloven.
I forbindelse med den bistand, politiet er forpligtet til at yde efter
bestemmelsen, kan politiet om nødvendigt anvende magt, jf. politilovens §
15, nr. 4. Det er politiet, der skønner, om betingelserne for magtanvendelse
er til stede. De generelle betingelser for politiets magtanvendelse findes i
politilovens § 16, som bl.a. omfatter anvendelse af almindelig fysisk magt.
Bestemmelsen omfatter endvidere anvendelse af de magtmidler, der er
udtrykkeligt reguleret af de særlige bestemmelser om skydevåben, stav, hund,
gas og peberspray, jf. politilovens §§ 17-20 a. Ifølge politilovens § 16, stk.
1, skal politiets magtanvendelse være nødvendig og forsvarlig, og
magtanvendelsen må alene ske med midler og i en udstrækning, der står i
rimeligt forhold til den interesse, der søges beskyttet. Desuden skal magt
anvendes så skånsomt, som omstændighederne tillader, og således at
eventuelle skader begrænses til et minimum, jf. politilovens § 16, stk. 2.
Lægger nogen hindringer i vejen for bl.a. politiets arbejde, straffes han med
bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, jf. strfl § 119, stk. 4.
Bestemmelsen kan omfatte en række meget forskellige situationer, f.eks.
tilfælde, hvor en person forsøger at undgå at blive taget med af politiet ved
at holde fast i en lygtepæl, og tilfælde, hvor en gruppe personer med
vejspærringer eller lignende forsøger at hindre politiet i at komme frem eller
tilbage.
Bkg 2020 214 om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig
behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre
overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom
2019 (COVID-19).

(17) Indsat ved L 2020 208. Det forudsættes, at reglerne om forbud mod
afholdelse og deltagelse i forsamlinger mv. skal være midlertidige, og at de
ikke udstrækkes længere, end hvad der er nødvendige af hensyn til at
forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet.
Det forudsættes derudover, at et forbud kan udstedes til at alene at omfatte
enkelte dele af landet. Det forudsættes, at regler i bekendtgørelser udstedt i
medfør af bestemmelsen respekterer kravet om proportionalitet og er i

overensstemmelse med grundloven og Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention.

(18) Udtrykket ”forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.” skal forstås
i bred forstand. Enhver situation, hvor personer opholder sig sammen, kan
være omfattet. Der kan f.eks. være tale om koncerter, idrætsbegivenheder,
fester, generalforsamlinger og møder i selskaber eller foreninger.

(19) Forbuddet i bekendtgørelsen er således ikke begrænset til begivenheder,
hvor der er adgang for offentligheden, men kan også omfatte rent private
begivenheder, herunder i private boliger. Regler om forbud omfatter ikke
almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads, men kan dog omfatte
forsamlinger på en arbejdsplads, f.eks. fællesmøder.

(20) Det betyder, at reglerne i bekendtgørelsen kan fravige bestemmelser i
anden lovgivning, som ellers ville give ret til at afholde og deltage i de
pågældende forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.
Det betyder, at reglerne i bekendtgørelsen kan fravige bestemmelser i anden
lovgivning, som ellers ville give ret til at afholde og deltage i de pågældende
forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v.

(21) Beføjelserne efter reglerne fastsat i medfør af stk. 2 skal anvendes inden
for rammerne af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af
tvangsindgreb og oplysningspligter (retssikkerhedsloven).

(22) Politiets eventuelle anvendelse af magt i den forbindelse skal ske i
overensstemmelse med bestemmelserne i politiloven.
Det er politiet, der skønner, om betingelserne for magtanvendelse er til stede.
De generelle betingelser for politiets magtanvendelse findes i politilovens §
16, som bl.a. omfatter anvendelse af almindelig fysisk magt. Bestemmelsen
omfatter endvidere anvendelse af de magtmidler, der er udtrykkeligt reguleret
af de særlige bestemmelser om skydevåben, stav, hund, gas og peberspray,
jf. politilovens §§ 17-20 a. Ifølge politilovens § 16, stk. 1, skal politiets
magtanvendelse være nødvendig og forsvarlig, ogmagtanvendelsenmå alene
ske med midler og i en udstrækning, der står i rimeligt forhold til den
interesse, der søges beskyttet. Desuden skal magt anvendes så skånsomt, som
omstændighederne tillader, og således at eventuelle skader begrænses til et
minimum, jf. politilovens § 16, stk. 2. Lægger nogen hindringer i vejen for
bl.a. politiets arbejde, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6
måneder, jf. strfl § 119, stk. 4. Bestemmelsen kan omfatte en række meget
forskellige situationer, f.eks. tilfælde, hvor en person forsøger at undgå at
blive taget med af politiet ved at holde fast i en lygtepæl, og tilfælde, hvor
en gruppe personer med vejspærringer eller lignende forsøger at hindre politiet
i at komme frem eller tilbage.

(23) Indsat ved L 2020 208. Bestemmelsen kan bruges til at fastsætte regler om
forbud mod adgang til bl.a. biblioteker, svømmehaller mv. Bkg 2020 224
om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner
for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019
(COVID-19).

(24) Indsat ved L 2020 208. Bestemmelsen svarer til dele af den hidtidige § 7,
stk. 1, bortset fra, at det er sundheds- og ældreministeren, der gives
kompetencen frem for epidemikommissionen.

(25) Bkg 2020 215 om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og
sygehuse i forbindelse med håndtering af COVID-19.

(26) Bestemmelsen svarer til den hidtige § 7, stk. 2.
(27) Bestemmelsen tænkes anvendt i de situationer, hvor udbredelsen af en
alment farlig sygdom ikke kan forhindres ved anvendelsen af andre mindre
vidtgående foranstaltninger. Endvidere giver den sundhedsministeren
mulighed for at bestemme, at personer, der ankommer her til landet skal
tilbydes vaccination, såfremt dette skønnes påkrævet, jf. § 17, hvorefter §§
5-12 f finder anvendelse overfor personer, der ankommer her til landet.

(28) Indsat ved L 2020 208. Det forudsættes, at den tvangsmæssige vaccination
alene iværksættes, når det efter en konkret vurdering vurderes nødvendigt
for at mindske eller forhindre udbredelse af en alment farlig sygdom her i
landet og afbøde konsekvenserne herved. Det er i den forbindelse forudsat,
at bestemmelsen alene anvendes i ekstraordinære situationer, hvor formålet
ikke kan opnås ved andre mindre vidtgående foranstaltninger, f.eks. ved
frivillig eller tvangsmæssig isolation eller ved afspærring af et afgrænset

Copyright © 2020 Karnov Group Denmark A/S side 10

Foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (LBKG 2019 1026) Ikraft: 2020-03-17



område, og hvor der gør sig særligt vægtige hensyn gældende i forhold til at
nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet.

(29) Ændret ved L 2020 208. En særskilt bestemmelse herom i epidemi- og
karantænelovgivningen er påkrævet, idet lov om ligsyn, obduktion og
transplantation mv. ikke indeholder en bestemmelse, hvorefter obduktion
kan foretages med henblik på at fastslå af hvilken sygdom, et dødsfald er
forårsaget.

(30) Ændret ved L 2020 208. Ændringen af »indstilling« til »rådgivning«
indebærer, at det ikke længere er en betingelse, at der kommer en indstilling
fra Sundhedsstyrelsen. Sundheds- og ældreministeren skal fremover alene
rådføre sig med Sundhedsstyrelsen. Bkg 2020 213 om udvidelse af §§ 5-7
og §§ 12 a-12 f i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre
overførbare sygdomme til at omfatte Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Ved L 2007 433 blev anvendelsesområdet udvidet til også at omfatte visse
overførbare sygdomme, som kan spredes ved biologisk terror.

(31) Ændret ved L 2007 433. Som en konsekvens af at lovens
anvendelsesområde udvides til også at omfatte andre overførbare sygdomme,
som ikke smitter fra menneske til menneske, men som overføres via det
omgivende miljø såsom vand, jord, luft, føde og dyr, kan det ikke udelukkes,
at også andre forhold end hygiejniske forhold kan indebære en særlig stor
risiko for smittespredning. Bestemmelsen er derfor ændret i overensstemmelse
hermed.

(32)Ændret ved L 2020 208.
(33) Ændret ved L 2020 208. Bestemmelsen omfatter umiddelbart alle
levnedsmiddelvirksomheder.

(34)Ændret ved L 2020 208. Forbudsmuligheden udvides til at omfatte personer,
der formodes at kunne være smittet med en sygdom, som er omfattet af loven.

(35) Ændret ved L 2020 208 og L 2007 433. Bestemmelsen i hidtidige § 12
gav alene ret til at påbyde, at der efter regler fastsat af Sundhedsstyrelsen
skal iværksættes desinfektion af smittede eller smittebærende personer samt
af personer, der har været i forbindelse med disse, men ikke til at rense
formodet smittebærende eller til at tilbageholde formodet smittebærende
personer med henblik på rensning. På den baggrund udvides bestemmelsen
til også at omfatte beføjelser til at tilbageholde og rense formodet
smittebærende personer, uanset om det infektiøse stof, der formodes at være
tale om, er optaget på Liste A eller Liste B.

(36)Ændret ved L 2007 433. Tilbageholdelse af den formodet forurenede kan
ske ved politiets hjælp, indtil rensning har fundet sted. En sådan
tilbageholdelse kan efter en konkret vurdering have karakter af
frihedsberøvelse. I tilfælde, hvor der foreligger en frihedsberøvelse, er der
adgang til domstolsprøvelse efter reglerne i lovens § 20. Sundheds- og
ældreministeren skal give den pågældende vejledning om adgang til
domstolsprøvelse, der sker efter reglerne i rpl's kapitel 43 a.

(37) Indsat ved L 2007 433.
(38)Ændret ved L 2020 208. Indsat ved L 2007 433.
(39)Det forudsættes, at ministeren kan fastsætte regler om forbud mod adgang
til enkelte transportmidler samt restriktioner på transportmidler, herunder
tog, bus, letbane, metro, luftfartøjer, færger. Et forbud eller en restriktion
kan rettes mod konkrete transportruter, f.eks. færge- eller togruter, ligesom
det også kan rettes mod generelle transportformer, f.eks. forbud mod adgang
til alle tog og metroer, hvilket betyder, at al tog- og metrodrift indstilles.
Der kan ligeledes fastsættes regler om maksimalbelægning, således at det
f.eks. kan fastsættes, at visse transportmidler ikkemåmedtage flere passagerer
end 1/4 af den maksimale kapacitet, eller at der ikke må medtages flere
passagerer, end der er sæder til.
Bestemmelsen kan også anvendes til at fastsætte regler om, at det er forbudt
for f.eks. besætning og passagerer at få adgang til land. Der kan fastsættes
et generelt forbud mod landgang for alle skibe, herunder krydstogtsskibe,
når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en
alment farlig sygdom her i landet.
Det forudsættes, at regler om forbud og restriktioner skal være midlertidige
og ikke udstrækkes længere, end hvad der er nødvendigt af hensyn til at
forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet.

Det forudsættes derudover, at et forbud eller en restriktion kan udstedes til
alene at omfatte enkelte dele af landet.
Reglerne omfatter også transportmidler, hvis operatør er privat. Der kan f.eks.
være tale om privatejede færge-, bus- og togruter.
Det kan ikke på forhånd udelukkes, at et forbud mod adgang til
transportmidler efter omstændighederne kan udgøre ekspropriation. Jf. herved
§ 27.

(40) Det forudsættes, at ministeren kan fastsætte regler om restriktioner for
brugen af eller forbud mod adgang til enkelte eller flere forretningslokaler.
Forretningslokaler skal forstås bredt, og omfatter således også
færgeterminaler, lufthavne mv. Der kan f.eks. fastsættes regler om forbud
mod adgang til visse typer af forretningslokaler, herunder fitnesscentre,
solarier mv.
Der kan ligeledes fastsættes regler om maksimalbelægning i
forretningslokaler, således at det f.eks. kan fastsættes, at visse
forretningslokaler kun må modtage besøgende indtil 1/4 af den maksimale
kapacitet er udnyttet.
Det forudsættes, at regler om et forbud og brug er midlertidige og ikke
udstrækkes længere, end hvad der er nødvendigt af hensyn til at forebygge
eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet. Det
forudsættes derudover, at et forbud eller en restriktion kan udstedes til alene
at omfatte enkelte dele af landet.
Det kan ikke på forhånd udelukkes, at et forbud rettet mod adgang til eller
restriktion for et lokale, som en erhvervsdrivende råder over, hvortil
offentligheden har adgang, efter omstændighederne kan udgøre ekspropriation.
Jf. herved § 27.

(41) Bkg 2020 224 om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang
til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. kap 2.

(42) Et forbud eller en restriktion kan rettes mod konkrete plejehjem og
sygehuse, ligesom det også kan rettes mod plejehjem og sygehuse generelt.
Der fastsættes endvidere regler om undtagelser til et forbud eller en restriktion
for besøgendes adgang. Det kan således blive relevant at undtage visse nære
pårørende for forbuddet eller restriktionen, i det omfang der f.eks. er tale om
et uopsætteligt besøg til en kritisk syg person på et sygehus eller plejehjem,
eller i det omfang der er tale om forældre, som er pårørende til et barn, som
er indlagt på et sygehus.
Der forudsættes, at ansatte på plejehjem og sygehuse samt personer, der
indfinder sig de pågældende steder for f.eks. at levere varer eller
serviceydelser, ikke anses for besøgende.
Det forudsættes, at regler om forbud og restriktioner skal være midlertidige,
og at de ikke udstrækkes længere, end hvad der er nødvendigt af hensyn til
at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i
landet.
Det forudsættes derudover, at et forbud eller en restriktion kan udstedes til
alene at omfatte enkelte dele af landet.

(43) Bkg 2020 215 om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og
sygehuse i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019.

(44) Ministeren kan fastsætte regler, der begrænser de rettigheder og pligter,
der følger af lovgivningen på sundheds- og ældreministerens ressortområde,
når dette er nødvendigt for at sikre kapaciteten til behandling og pleje af
personer, der er smittet med en alment farlig sygdom.
Der kan både fastsættes regler om fuldstændigt at begrænse, det vil sige
suspendere, den pågældende rettighed eller pligt, og regler om delvist at
begrænse en rettighed eller pligt, f.eks. ændring og forlængelse en fastsat
frist. Begrænsninger kan indføres gradvist i takt med udviklingen, behov og
nødvendighed.
Det er en betingelse, at det regionale og kommunale sundhedsvæsens
behandlings-, pleje- og personalekapacitet er under pres på grund af en alment
farlig sygdom, der er optaget på lovens liste A. Der kan fastsættes tilsvarende
foranstaltninger i forhold til øvrige smitsomme og overførbare sygdomme
optaget på lovens liste B i det omfang, sundheds- og ældreministeren måtte
have truffet beslutning herom efter § 10.
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I forhold til sundhedsvæsenet er det en forudsætning for udmøntning af
bestemmelsen, at antallet af smittede medfører eller risikerer at medføre, at
sygehusvæsenet eller den primære sundhedssektor har behov for at anvende
behandlingskapaciteten og de personalemæssige ressourcer på patienter, der
er smittet med en alment farlig sygdom, og at der ikke vil være ressourcer
til behandling af andre patientgrupper i samme omfang og med samme
hastighed som hidtil.
Det forudsættes, at de begrænsninger af rettigheder, der fastsættes i medfør
af bestemmelsen, er med til at sikre, at sundhedsvæsenet i en sådan situation
anvender den behandlingsmæssige og personalemæssige kapacitet til at
bekæmpe og inddæmme de omhandlede smitsomme sygdomme, og samtidig
sikrer, at der fortsat tages hånd om patienter med livstruende og akutte
sygdomme.
Det er derfor en betingelse, at de forpligtelser og rettigheder, som fraviges,
må anses for at være af mere underordnet betydning i forhold til det
kapacitetsbehov, som der vurderes at være til behandling af personer, der er
smittet med en alment farlig sygdom.
På sundhedsområdet kan bestemmelsen bl.a. anvendes til at fravige
sundhedslovens regler om forebyggende helbredsundersøgelser til børn under
den undervisningspligtige alder efter § 63, udvidet frit sygehusvalg i
forbindelse med diagnostiske undersøgelser til brug for praktiserende læger
og speciallæger efter § 82 a, hurtig udredning efter 82 b, brystundersøgelser
for personer mellem 50 og 69 år med kvindeligt brystvæv efter § 85, udvidet
frit sygehusvalg efter § 87, maksimale ventetider for behandling af livstruende
sygdomme efter § 88, oplysningspligt ved henvisning til sygehus efter § 90
og alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter §§ 141 og 142.
Bemyndigelsen kan ligeledes anvendes med henblik på, at sundhedsvæsenet
i en periode efter en epidemi kan foretage de samme prioriteringer, indtil
behandlings- og personalekapaciteten er normaliseret.
Herudover kan bestemmelsen anvendes i situationer med personalemangel
som følge af sygemeldinger, hjemmeisolation m.v. af sundhedspersonalet i
både sygehussektoren og primærsektoren, herunder kommunerne, der gør,
at det ikke er muligt i samme omfang og med samme hastighed som hidtil
at foretage behandling af patienter.
I forhold til den del af plejesektoren, der henhører under sundheds- og
ældreministerens ressort, kan der f.eks. blive tale om fravigelse af § 79 a i
serviceloven om forebyggende hjemmebesøg. Dette skal sikre, at man i en
ekstraordinær situation kan prioritere ressourcerne på de borgere med størst
behov.

(45)Bkg 2020 219 om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet
i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

(46) Der kan fastsættes tilsvarende foranstaltninger i forhold til øvrige
smitsomme og overførbare sygdomme optaget på lovens liste B i det omfang,
sundheds- og ældreministeren måtte have truffet beslutning herom efter §
10.

(47)Der kan både fastsættes regler om fuldstændigt at begrænse den pågældende
rettighed eller pligt, og regler om delvist at begrænse en rettighed eller pligt,
f.eks. ændring og forlængelse en fastsat frist. Begrænsninger kan indføres
gradvist i takt med udviklingen, behov og nødvendighed.
Stk. 2 kan f.eks. anvendes af social- og indenrigsministeren til efter
forhandlingmed sundheds- og ældreministeren at fravige servicelovens regler
om levering af ydelser, ligesom bestemmelsen eksempelvis kan anvendes af
boligministeren til efter forhandling med sundheds- og ældreministeren at
fravige regler i lov om almene boliger om tilbud om plejebolig eller en plads
på et plejehjem.
Som et yderligere eksempel på bestemmelsens anvendelsesområde kan nævnes
situationer med personalemangel som følge af sygemeldinger,
hjemmeisolation m.v., der gør, at det ikke er muligt i samme omfang og med
samme hastighed som hidtil at foretage behandling af patienter.
Som endnu et eksempel på bestemmelsens anvendelsesområde kan nævnes
situationer, hvor det på grund af personalemangel som følge af sygemeldinger,
hjemmeisolation m.v. er nødvendigt at fravige forpligtelser for det offentlige

og privates rettigheder over for det offentlige. Det kan f.eks. dreje sig om
frister for behandling af sager.
Ovenstående er alene eksempler. Bestemmelsen finder anvendelse på alle
ressortområder og med hensyn til alle forpligtelser for det offentlige og
privates rettigheder over for det offentlige, hvis betingelserne for fravigelse
af opfyldt.
Det er efter bestemmelsen ikke en betingelse, at de iværksatte foranstaltninger
er ophørt.
Bestemmelsen kan bl.a. anvendes med henblik på, at de relevante
myndigheder i en periode efter en epidemi kan foretage en række
prioriteringer, indtil situationen på det pågældende område er normaliseret.

(48) I medfør af bestemmelsen er udstedt:
Bkg 2020 218 ommulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det
offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet
som led i håndtering af COVID-19.
Bkg 2020 221 om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på kriminalforsorgens område.
Bkg 2020 244 om kommuners tilpasning af ventetider til en plejebolig med
henblik på håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Bkg 2020 245 om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge
af COVID-19.
Bkg 2020 254 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i
kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering
af Coronavirus-sygdom (COVID-19).
Skr 2020 9144 om håndtering af COVID-19 på det sociale område.

(49) Bestemmelsen har til formål at tage højde for, at fysiske og juridiske
personer som følge af de foranstaltninger, der træffes i medfør af
epidemiloven, kan komme i en situation, hvor det ikke er muligt for dem at
overholde en pligt, de ifølge lovgivningen har over for det offentlige.
Som eksempel kan nævnes, at regler fastsat i medfør af den nye § 6, jf. § 1,
nr. 6, om forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger,
arrangementer, begivenheder m.v. kan påvirke den forestående
generalforsamlingssæson. Dette kan give udfordringer i forhold til at indsende
årsrapporter og udbetale udbytte for virksomheder, hvor dette skal godkendes
på generalforsamlinger. Der kan således opstå situationer, hvor virksomheder
ikke kan nå at indsende den godkendte årsrapport inden fristen, der er fastsat
i årsregnskabsloven. Manglende indsendelse af årsrapport kan bl.a. føre til
manglende udbetaling af udbytte til aktionærer og i værste tilfælde
tvangsopløsning af selskaber. I medfør af § 12 e kan der på den baggrund
fastsættes regler om fravigelse af fristen for indsendelse af årsrapport.
Ovenstående er alene et eksempel på, hvad bemyndigelsen kan anvendes til.
Regler udstedt i medfør af bestemmelsen kan således omfatte enhver situation,
hvor det vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for en fysisk
eller juridisk person at overholde en pligt, der ifølge lovgivningen påhviler
den pågældende over for det offentlige.
Bestemmelsen omfatter derimod ikke forpligtelser, som en fysisk eller juridisk
person på privatretligt grundlag har over for det offentlige, f.eks. som følge
af en kontrakt.

(50) I medfør af bestemmelsen er udstedt:
Bkg 2020 223 om fravigelse af privates pligter over for det offentlige på
Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

(51) Hvis der efter regler fastsat i medfør af bestemmelsen måtte blive truffet
foranstaltninger, der må anses for ekspropriative, skal der efter § 27 ydes
fuldstændig erstatning til den eller de berørte personer. Der skal ved
udmålingen af en sådan erstatning tages udgangspunkt i prisen for det
pågældende gode, f.eks. en løsøregenstand, på tidspunktet før en
mangelsituation er opstået.

(52) I medfør af bestemmelsen er udstedt:
Bkg 2020 222 om midlertidig ophævelse af forbud mod chaufførudlån og
særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis
og sikkerhedsrådgiverbevis til sikring af forsyningen af varer i forbindelse
med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
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Bkg 2020 252 om lægemiddelberedskabet i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
Bkg 2020 253 om særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af medicinsk
udstyr og personlige værnemidler i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

(53) Nyaffattet ved L 2020 208.
(54) Oplysningerne, der i medfør af stk. 1 skal videregives, er navnlig navn(e),
adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og mailadresse), fuldstændig
rejseplan for en konkret passagerliste, rejsestatus for passagerer, pladsnummer
og andre pladsoplysninger samt antal medrejsende og disses navne på
passagerlisten. For flyselskaber fremgår disse oplysninger altid af de PNR-
lister, som selskaberne efter PNR-loven er forpligtede til at udarbejde.
Sundheds- og ældreministeren eller den, som optræder på ministerens vegne,
kan pålægge de relevante ansvarshavende at udlevere oplysningerne.

(55) Jf. bkg 2020 220 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare
sygdomme på transportområdet.

(56)Ændret ved L 2007 433 og L 2020 208.
(57) Bkg 2020 220 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare
sygdomme på transportområdet.

(58) Ændret ved L 2007 433. Ændringen indebærer, at ministeren får adgang
til også at fravige bestemmelserne i lovens §§ 13 og 14 for skibe og
luftfartøjer, der ankommer fra nærmere angivne lande. Det er forudsat, at
bestemmelse om lempelse af kontrolforanstaltninger træffes i den
udstrækning, Sundhedsstyrelsen ud fra en sundhedsfaglig vurdering finder,
at der ikke er nærliggende fare for, at smitte overføres til Danmark,
eksempelvis ved skibs- og flyankomster fra EU- og EØS-lande og
Nordamerika. Sådanne lempelser er optaget som en mulighed i artikel 37 og
38 i WHO's internationale sundhedsregulativ (IHR). Der er fastsat regler i
bkg 2020 220 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare
sygdomme på transportområdet.

(59)Bestemmelsen er i overensstemmelsemedWHO's karantæneregulativ, der
åbner adgang til, at to eller flere stater, der på grund af geografiske,
sundhedsmæssige, sociale eller økonomiske forhold har fælles interesser,
kan indgå særlige aftaler med det formål at lempe karantæneforanstaltningerne
for den indbyrdes trafik. Det forudsættes at aftalerne som hidtil indebærer
en gensidig lempelse af karantænebestemmelserne i de kontraherende lande.
De eksisterende aftaler forbliver i kraft.

(60)Ændret ved L 2020 208. Jf. cirk 1981 65 om ophør med vaccination mod
kopper.

(61) Nyaffattet ved L 2008 1172. Ændret ved L 2020 208.
(62) Stk. 1 og stk. 3 ændret ved L 2020 208.
(63)Ændret ved L 2007 433. Da pålæg i henhold til § 12 kan have karakter af
frihedsberøvelse, udvides pligten til at vejlede om adgang til domstolsprøvelse
til at omfatte pålæg givet i medfør af § 12. Ændret ved L 2020 208.
Jf. cirk 1979 224 om tvangsindlæggelse og -isolation i medfør af lov om
foranstaltninger mod smitsomme sygdomme.

(64) En persons omgangskreds omfatter såvel de egentlige medlemmer af en
husstand som tilrejsende, logerende og pensionærer, ligesom omgangskreds
også skal omfatte kolleger og medarbejdere på arbejdspladsen. For personer,
der er anvist tvunget ophold noget sted, f.eks. indsat i fængsler, anbragt på
institutioner eller lignende, påhviler anmeldelsespligten lederen af den
pågældende institution mv.

(65) Bestemmelsen kan tænkes anvendt til at fastsætte regler om, at personer,
der har opholdt sig i zoner, hvor sundhedsmyndighederne har fundet, at der
er stor risiko for smittespredning, skal afgive oplysninger herom.
Bestemmelsen kan ligeledes tænkes anvendt til at fastsætte regler om, at
f.eks. virksomheder skal afgive betalingsoplysninger eller lignende med
henblik på kontaktopsporing med henblik på at sikre mulighed for at målrette
information om risiko for smitte af en bestemt sygdom, der er omfattet af §
2.
Der kan ske en behandling af personoplysninger i medfør af de regler, som
fastsættes efter bemyndigelsesbestemmelsen. Databeskyttelsesforordningen
og databeskyttelsesloven skal i den forbindelse iagttages, medmindre

behandlingen falder uden for forordningens anvendelsesområde, jf. artikel
2.
Reglerne anvendes inden for rammerne af retssikkerhedsloven.

(66) Bkg 2020 216 om oplysningsforpligtelser samt behandling af
personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse
med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

(67) Der kan fastsættes regler, som giver mulighed for, at både private og
offentlige aktører kan behandle personoplysninger. Fastsættelse af sådanne
regler kan være relevant, hvis der er behov for, at der hurtigt tilvejebringes
hjemmel til, at private aktører kan videregive personoplysninger til offentlige
myndigheder med henblik på bl.a. at inddæmme smittespredning.
Bestemmelsen ændrer ikke ved den adgang, som private og offentlige aktører
har efter gældende databeskyttelsesretlige regler til at behandle, herunder
videregive, oplysninger.
Der kan således ske en behandling af personoplysninger i medfør af de regler,
som fastsættes efter bemyndigelsesbestemmelsen.
Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven skal i den forbindelse
iagttages.

(68) Som affattet ved L 2020 208.
(69) Et påbud om lukning kan omfatte både hele institutionen eller dele af
institutionen, herunder eksempelvis afdelinger af institutionen mv., på
baggrund af en geografisk eller uddannelsesmæssig afgrænsning. En lukning
kan også omfatte undervisning, der af en uddannelsesinstitution er henlagt
til andre, herunder f.eks. driftsoverenskomstparter.
En lukning af et tilbud eller en institution betyder, at brugerne ikke kan
modtages på tilbuddet eller institutionen mv. til gennemførelse af dens
normale aktiviteter for brugerne. Der kan i stedet for en lukning fastsættes
regler om institutioners forhold, herunder f.eks. om begrænsninger i antallet
af elever eller klasser med henblik på at sikre, at eleverne kan holde passende
afstandmellem hinanden. Det kan særligt være relevant for institutioner med
større elever, eller hvor nogle af institutionens elever har særlige sociale,
pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.
En lukning betyder derimod som udgangspunkt ikke, at institutionens
medarbejdere ikke kan møde på institutionen. Det kan være i forbindelse
med, at institutionerne gennemfører virtuelle aktiviteter for brugerne, der
ikke kræver brugernes fremmøde på institutionen. Endvidere kan der være
tale om opgaver i forbindelse med opsyn og drift af institutionens bygninger
og anlæg, herunder f.eks. pasning af dyr som institutionen måtte have.
En lukning kan være delvis, således at visse brugere stadig kan opholde sig
på institutionen. Det kan f.eks. være tilfælde med kostskoler og lignende,
hvor der kan være børn og unge, der ikke har mulighed for at tage hjem til
deres forældrene, f.eks. fordi forældrene har ophold i udlandet eller på grund
af forholdene i hjemmet. Der kan således fastsættes regler om, at børn og
unge, som ikke har mulighed for at tage hjem til deres forældre, fortsat kan
opholde sig på kostskoler og lignende. Der kan dog være behov for
begrænsninger i forhold til rejser, transport eller lignende, herunder besøg
uden for kostskolen, som vilkår for fortsat ophold. Det kan særligt være
relevant for institutioner med større elever, eller hvor nogle af institutionens
elever har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.
Reglerne kan eksempelvis også omfatte elever på erhvervsuddannelsernes
grundforløb, som bor på kostafdeling og ikke har mulighed for at tage hjem
til deres forældre. Da erhvervsuddannelsernes grundforløb er af et halvt års
varighed, kan der ligeledes være myndige elever, som ikke har en alternativ
adresse at flytte til, da de reelt bor på skolens kostafdeling. Det forventes, at
langt hovedparten af erhvervsuddannelseselever på kostafdelinger kan
hjemsendes.

(70) Jf. bkg 2018 77 om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og
daginstitutioner for børn og unge samt Sundhedsstyrelsens retningslinier af
1983-03-21 om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og
daginstitutioner for børn og unge, ændret ved retningslinier 1983-09-20. Se
også Sundhedsstyrelsens vejledning januar 1996 for daginstitutioner, skoler
og forældre om smitsomme sygdomme hos børn.
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Bkg 2020 217 om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om
nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019
(COVID-19).

(71) Reglerne kan omfatte etablering og drift af tilbud om nødpasning, der
etableres for afgrænsede grupper af børn og unge, der ellers ville have brugt
tilbud efter dagtilbudsloven. Der kan fastsættes regler om størrelse med
hensyn til antal brugere af sådanne tilbud, herunder om særlige
foranstaltninger, sådanne brugere og deres forældre skal iagttage som
forudsætning for brugen af tilbuddet om nødpasning. Det kan være
begrænsninger i forhold til rejser, transport eller lignende.
Der kan også fastsættes regler om kriterier for optagelse i sådanne tilbud om
nødpasning. Det er primært børn og unge, der har særlige sociale,
pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, der kan tænkes optaget i
sådanne tilbud, herunder i tilfælde, hvor fortsat adgang til tilbud er begrundet
i barns eller den unges forhold, f.eks. forholdene i hjemmet. Der kan også
være tale om opretholdelse af tilbud for små grupper af børn, der har særlige
behov af de nævnte grunde. Der kan desuden være tale om optagelse af børn
i tilbud om nødpasning begrundet i forældrenes forhold. Det kan f.eks. være
tilfældet, hvis forældrene varetager funktioner i f.eks. sundhedssystemet eller
transport- og forsyningsvirksomheder.
Der kan endvidere fastsættes regler vedrørende tilrettelæggelse og
organisering af aktiviteterne i sådanne tilbud. Det vil eksempelvis gælde
fastsættelse af regler med henblik på at sikre, at tilbuddenes brugere har
mulighed for at holde afstand til hinanden. Der kan desuden fastsættes regler
om, at tilbuddene skal etableres i lokaler, der ikke normalt anvendes til
dagtilbud. Det kan f.eks. være lokaler på folkeskoler, der er lukket som følge
af påbud herom, men hvor sundhedsmyndighederne vurderer, at der ikke er
problemer i, at lokalerne bruges til formålet.

(72) Bkg 2020 217 om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om
nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019
(COVID-19).

(73) Bestemmelsen svarer til den tidl epidemilovs § 29, stk. 2, if. hvilken bkg
1920 669, angående smitstof, der er farligt for menneskers sundhed, er udstedt.
Bkg 2020 220 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare
sygdomme på transportområdet.

(74) Jf. bkg 1983 152 om behandling af lig samt Sundhedsstyrelsens cirk
1983-09-26 om transport af lig til og fra udlandet.
Bkg 2020 220 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare
sygdomme på transportområdet.

(75) Nyaffattet ved L 2008 1172.
Bkg 1997 334 om lægers anmeldelse af Creutzfeld-Jacob sygdom og
beslægtede spongiforme encefalopatier og Sundhedsstyrelsens med vejl 1997
54 og vejl 1997 55.
Bkg 2000 277 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdommemv. med vejl
2000 60, vejl 2000 61 og vejl 2009 9773.
Bkg 2003 616 om lægers anmeldelse af Svær Akut Respiratorisk Syndrom
(SARS) med vejl 2003 75.
Bkg 2017 266 om håndtering af infektioner.
Bkg 2018 1091 om anmeldelse af tilfælde af Carbapenemase-Producerende
Organismer (CPO) påvist hos personer med vejl 2018 9714 om forebyggelse
af spredning af CPO.
Bkg 2020 198 om anmeldelse af COVID-19.

(76) Med nyaffattelsen gives hjemmel til, at ministeren til brug for
gennemførelse af foranstaltninger efter loven kan iværksætte ekspropriation
af privat ejendom.
Forarbejderne (de specielle bemærkninger til bestemmelsen) indeholder en
nærmere omtale af, hvornår et indgreb har karakter af ekspropriation efter
grl § 73.
Bl.a. anføres, at grundloven ikke blot beskytter fysiske personer, men også
alle typer af juridiske personer, som er etableret (eller overtaget) af private
- selskaber, foreninger, selvejende institutioner m.v. Det er traditionelt antaget,
at også staten, kommuner og andre juridiske personer etableret (eller fuldt
ud overtaget) af det offentlige er beskyttet. Det fremgår dog af nyere

retspraksis, at i hvert fald visse offentlige juridiske personer ikke altid nyder
samme beskyttelse som private. Det er desuden i nyere teori gjort gældende,
at i hvert fald offentlige juridiske personer, som er etableret af statsmagten
uden at indgå i det kommunale selvstyre, slet ikke nyder beskyttelse efter
grundlovens § 73, jf. Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen ogMichael
Hansen Jensen., Dansk Statsret, 2. udgave, 2016, s. 326-329.
Endvidere anføres bl.a., at udtrykket "ejendom" i grl § 73 må forstås i vid
betydning, og det anføres sammenfattende herom, at grl § 73 beskytter alle
rettigheder, der efter deres almindelige natur skaber grundlaget for personers
økonomiske eksistens og virke, jf. bl.a. Alf Ross: Dansk Statsforfatningsret
II, 3. udg.,1980, s. 642, herunder også rettigheder, der hviler på offentligretlig
adkomst.
Videre omtales i forarbejderne, hvornår et indgreb i ejendom antages at have
karakter af en afståelse efter grl 73 eller blot en erstatningsfri regulering. Det
anføres i den forbindelse, at spørgsmålet beror på en samlet vurdering ud fra
indgrebets beskaffenhed, herunder navnlig i hvilken grad indgrebet er generelt
eller konkret (herunder om det rammer mange eller få personer), indgrebets
intensitet, om indgrebet angår en fremtidig eller en aktuel rettighed, om
indgrebet går ud på at overføre rettigheden fra den hidtidige ejer til en ny
eller på en tilintetgørelse af denne råden, samt indgrebets begrundelse (causa).
Herefter antages, at foranstaltninger efter § 27 ofte ikke skal anses for
ekspropriative indgreb i grundlovens forstand. Foranstaltninger, der
gennemføres efter ændringsloven, kan således begrundes i en samfundsmæssig
interesse i at afværge smittefare blandt mennesker, der befinder sig her i
landet, og opretholde et sundhedsvæsen, der kan håndtere både behandlingen
af personer, der er smittet med den pågældende sygdom, og behandlingen af
personer, der af anden årsag har behov for behandling i sundhedsvæsenet.
Det må antages, at en sådan samfundsmæssig interesse kan indgå i
vurderingen af causa-kriteriet med en tungere vægt end den samfundsmæssig
interesse i at hindre smitte af husdyrbestande, som Højesteret lagde vægt på
i U 2000 1/2 H. Det må desuden antages, at det også er i den enkelte fysiske
og juridiske persons interesse, at smittespredning bekæmpes på den mest
effektive måde.
I det omfang der ydes kompensation eller erstatning på andet grundlag, kan
der endvidere lægges vægt herpå i forbindelse med vurderingen af, om der
er tale om ekspropriation.
Videre anføres, at de nævnte forhold i almindelighed må antages at tale med
betydelig vægt imod, at anvendelsen af de pågældende bestemmelser er
udtryk for ekspropriative indgreb. Det kan imidlertid næppe på forhånd helt
udelukkes, at et indgreb efter § 27 efter omstændighederne kan anses for
ekspropriativt. I den forbindelse skal der lægges vægt på, om der er tale om
et generelt eller konkret indgreb, og på intensiteten for den enkelte. Er
indgrebet ekspropriativt, har den pågældende krav på erstatning. Kan der
ikke opnås enighed herom, må spørgsmålet i givet fald indbringes for
domstolene.

(77) I tilfælde, hvor det vurderes, at der ved gennemførelse af en foranstaltning
efter § 27 er tale om et ekspropriativt indgreb i grundlovens forstand, skal
der ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte personer. Der skal ved
udmålingen af en sådan erstatning tages udgangspunkt i prisen for det
pågældende gode, f.eks. en løsøregenstand, på tidspunktet før
mangelsituationen opstår.

(78) Ved L 2020 208.
(79) Nr. 2 ændret ved L 2020 208.
(80) Stk. 3 indsat ved L 2020 208.
Fastsættelsen af bødestørrelser beror på domstolenes konkrete vurdering i
det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen.

(81) Affattet ved L 1994 139.
(82) Loven er sat i kraft på Færøerne ved kgl An 1984 600. I medfør af
anordningen er der udstedt bl.a. følgende forskrifter: bkg 1993 740, bkg 1993
748, bkg 1993 749, bkg 1993 750 og bkg 2012 515 samt cirk 1993 152.

(83) Som affattet ved L 2007 433.
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Liste A blev ved bkg 2020 156 ændret, så Middle East respiratorisk syndrom
(MERS), Krim-Congo hæmorrhagisk feber,Multiresistent tuberkulose (MDR-
TB og XDR-TB) og Nipah-virus blev optaget på listen.

(84) Som affattet ved L 2007 433.
Liste B blev ved bkg 2020 157 ændret, så MRSA-infektion/kolonisation
udgik, mens Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) blev tilføjet.
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