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Vejledning til bekendtgørelse om midlertidige restriktioner vedrørende 

forsamlinger, lokaler mv., hvortil offentligheden har adgang 

Senest revideret den 24. februar 2021 

Undtagelsen i § 1: “forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed” 

Politisk øjemed 

 

• Politiske forsamlinger arrangeret af Inatsisartut, Naalakkersuisut, Kommunalbestyrelserne og de 

politiske partier defineres som værende i politisk øjemed. 

• Derimod er forsamlinger arrangeret af fagforeninger, interesseorganisationer, sportsklubber m.v. 

som udgangspunkt ikke defineret som at være et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed, 

jf. dog nedenfor. 

 

Andet meningsbefordrende øjemed 

 

• Meningsbefordrende forsamlinger er forsamlinger der udtrykker sig om samfundsforhold, f.eks. 

demonstrationer. 

• Hvis en forsamling har andre øjemed end de meningsbefordrende eller politiske, skal disse andre 

øjemed udskilles til en særskilt forsamling. 

• Disse forsamlinger skal så behandles efter to forskellige regelsæt: 

o Den meningsbefordrende eller politiske forsamling som er undtaget forsamlingsforbuddet. 

o Den anden forsamling som ikke er undtaget forsamlingsforbuddet. 

 

Det forudsættes derudover, at alle følger Landslægeembedets anbefalinger om hygiejne og hensigtsmæssig 

adfærd. 

 

Fælles for alle arrangementer  

   

Indendørs arrangementer:  

• Der må kun gives adgang til halvdelen (50%) af det antal personer, som lokalet er godkendt til af 

brandmyndighederne, og   

• der må maksimalt være 100 personer til stede. 

 

Udendørs arrangementer:  

• Der må maksimalt være 250 personer til stede. 

 

”Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed” har ikke begrænsning i antallet af 

deltagere, men skal ved indendørs arrangementer fortsat følge reglen om, at der kun må gives adgang til 

halvdelen (50%) af det antal personer, som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne. 

 

Det forudsættes derudover, at alle følger Landslægeembedets anbefalinger om hygiejne og hensigtsmæssig 

adfærd. 
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Der er særlige regler i § 3, der gælder for arrangementer m.v., hvor deltagerne indrejser fra andre 

kommuner 

 

Private arrangementer, som f.eks. barnedåb, fødselsdage, konfirmationer, dimissionsfester, bryllupper og 

begravelser er ikke omfattet af de særlige regler. 

 

Når der skal afholdes et arrangement med deltagere fra andre kommuner, er der visse betingelser for, hvor 
og hvordan sådanne arrangementer må afholdes, uanset om der er tale om indendørs - eller udendørs 
arrangementer: 
 

• Hvis der er flere end 50 personer (deltagere) til stede ved et arrangement m.v., må arrangementet 
mv. ikke afholdes, før det er godkendt af Landslægeembedet. Landslægeembedet kan fastsættes 
betingelser for godkendelsen.  
Se nærmere om ansøgning og godkendelse på nun.gl. 

 
• Arrangementet m.v. må kun afholdes i Ilulissat, Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, 

Kangerlussuaq, Maniitsoq, Sisimiut, Nuuk, Paamiut, Narsaq, Narsarsuaq eller Qaqortoq, dvs. de 
samme byer, som følger af reglerne om indrejsested i § 12, stk. 1, i Selvstyrets bekendtgørelse om 
betingelser for rejse til og i Grønland. 
 

• Hvis der under arrangementets afholdelse konstateres smitte med Covid-19 i byen, skal alle 
deltagere m.v. lade sig teste før hjemrejsen.  

 
• Hvis der registreres smitte med Covid-19 inden 30 dage før arrangementets skal afholdes, må der 

ikke være deltagere fra andre kommuner. 
  
Landslægeembedet kan dispensere fra ovenstående betingelser, hvis der er konkrete forhold som kan 
begrunde dette. 
 
Det forudsættes derudover, at alle følger Landslægeembedets anbefalinger om hygiejne og hensigtsmæssig 
adfærd. 
 
Deltagere i et arrangement mv. 
Med udtrykket ”deltagere” i § 3 menes alle, der er til stede ved arrangementet mv. Hvis der f.eks. er tale 
om et sportsarrangement, er en deltager både sportsudøveren, dommeren, tilskueren mv.  
 
Det er ikke tilladt at være deltager i arrangementet m.v., hvis man er indrejst her til landet inden for de 
seneste 14 dage eller har været i kontakt med personer inden for 2 meter, der er indrejst her til landet 
inden for de seneste 14 dage. 
 
Alle deltagere i arrangementet m.v. skal lade sig teste før hjemrejse, hvis der konstateres smitte med Covid-
19 i under arrangementet. 
 
Ansøgning om godkendelse af et arrangement mv. 
Ansøgninger skal sendes til Corona sekretariatet via corona@nanoq.gl  
Få nærmere oplysninger om, hvordan du ansøger på nun.gl 
Send ansøgningen i god tid, og gerne mindst 3 uger før arrangementet skal afholdes. 


