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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Justering af incidensgrænser i model for automatisk nedlukning af kommuner 
og sogne

Vedkommende 
minister

Børne- og undervisningsministeren, kulturministeren og udlændinge- og 
integrationsministeren

Andre relevante 
ministerier

Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet 
og Transportministeriet

Problemstilling Det er aftalt i forbindelse med modellen for automatisk nedlukning af kommuner 
og sogne, at kriterierne for nedlukning løbende skal vurderes af 
Epidemikommissionen i forhold til smittesituationen. 

Der er, som forventet, konstateret stigende smittetal i forbindelse med den 
igangværende genåbning af samfundet. 

Vaccineindsatsen i Danmark går hurtigt fremad, og på nuværende tidspunkt er 
langt størstedelen af de ældre og svækkede i samfundet som vil være i risiko for 
et alvorligt sygdomsforløb færdigvaccinerede. 42,7% af den danske befolkning er 
færdigvaccinerede per den 15. juli, 65,2% har påbegyndt deres vaccine, og alle 
personer på 12 år eller derover har fået invitation til vaccine. 

Epidemikommissionen konstaterer, at på trods af stigende smittetal har antallet 
af indlagte fortsat meget lavt niveau. 

Sundhedsmyndighederne har redegjort for, at incidensgrænserne er sat for lavt i 
den automatiske nedlukningsmodel på nuværende tidspunkt, og man risikerer: 

1. Uforholdsmæssigt at ramme sektorer, der ikke bidrager væsentligt til 
smittespredningen i løbet af sommerferieperioden. 

2. At resultere i udbredte lokale nedlukninger, der ikke er proportionale i 
forhold til den aktuelle situation med meget få indlagte. 

På den baggrund vurderer Epidemikommissionen, at der er grundlag for at 
justere incidensgrænserne i modellen for automatisk nedlukning af kommuner og 
sogne. 

Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, som led i den løbende vurdering af kriterierne i 
den automatiske model for nedlukning af kommuner og sogne revideres således 
at: 

 Grænsen for den testjusterede incidens i kommuner kan hæves til 500 
smittede per 100.000 indbyggere. 

 Grænsen for incidensen på sogneniveau kan hæves til 1.000 smittede 
per 100.000 indbyggere. 



 De øvrige grænser for minimumstal smittede og positivprocent 
fastholdes. 
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