
Epidemikommissionen
Holbergsgade 6
DK-1057 København K

Dato: 17-06-2021
Sagsnr.: 2110362
Dok. nr.: 1789068

Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Videreførelse af regler om begrænsning af visse tredjelandsstatsborgeres 
adgang til Danmark som følge af COVID-19

Vedkommende 
minister 

Udlændinge- og integrationsministeren

Andre relevante 
ministerier

-

Problemstilling Udlændinge- og integrationsministeren har anmodet Epidemikommissionen om 
at afgive en indstilling om videreførelse af regler om begrænsning af visse 
tredjelandsstatsborgers adgang til Danmark.

Reglerne indebærer, at en udlænding, som ikke har bopæl i Danmark, og som 
meddeles opholdstilladelse – i overensstemmelse med udlændingelovens 
almindelige udgangspunkt – kan indrejse i Danmark. Dette gælder dog ikke, hvis 
indrejse sker fra et rødt land/region, hvor der efter sundhedsmyndighedernes 
vurdering f.eks. er grund til særlig bekymring om varianter af COVID-19. I så fald 
kan indrejse som udgangspunkt kun ske med anerkendelsesværdige formål.

Forslaget vil blive udmøntet ved udstedelse af en ny bekendtgørelse. Den nye 
bekendtgørelse vil skulle ændres, hvis sundhedsmyndighederne skærper/lemper 
listen over røde lande. For at sikre hurtigst mulig reaktionstid i forhold til 
ændringer af listen vil den blive ændret uden forelæggelse for Epidemiudvalget. 

Smittesituationen følges løbende med henblik på at vurdere, om der er grundlag 
for, at allerede fastsatte regler videreføres, ændres eller ophæves. 

Er der anledning til at ændre elle ophæve bekendtgørelsen om i visse tilfælde at 
fravige retten til at indrejse i Danmark for visse udlændinge som følge af COVID-
19, vil udlændinge- og integrationsministeren – uafhængig af, hvornår den til 
enhver tid gældende bekendtgørelse ophæves – tage initiativ til en forelæggelse 
for Epidemikommissionens og Epidemiudvalget hurtigst muligt. 

Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at reglerne for begrænsning af visse 
tredjelandsstatsborgeres adgang til Danmark som følge af COVID-19 videreføres. 

Epidemikommissionen noterer sig, at der med den politiske aftale af 13. april 
2021 om en gradvis åbning af rejseaktiviteter blev indført en ny “rød” 
risikovurdering af lande for at sikre håndtering af forekomsten af bekymrende 
virusvarianter, og at beslutningen om at ændre et lands risikovurdering til ”rød” 
foretages på baggrund af en kvalitativ vurdering fra SSI, hvorefter den endelige 
beslutning træffes af den nationale taskforce. 
 
Epidemikommissionen noterer sig endvidere, at klassificeringen af et land som 
rødt bl.a. indebærer, at personer, som meddeles opholdstilladelse eller 
opholdsret efter udlændingeloven, men som ikke har bopæl i Danmark, som følge 
af indrejserestriktionerne, alene tillades indrejse i Danmark, hvis formålet er 
omfattet af en meget snæver afgrænset liste af anerkendelsesværdige formål. 
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Epidemikommissionen kan på den baggrund tilslutte sig, at indholdet af 
bekendtgørelsen om i visse tilfælde at fravige retten til at indrejse i Danmark som 
følge af Covid-19 forlænges med henblik på fortsat at sikre, at udlændinge ikke 
som følge af meddelelse af opholdstilladelse kan indrejse i Danmark fra et rødt 
land, hvis den pågældendes indrejse ikke er omfattet af de anerkendelsesværdige 
formål for udlændinge, der ikke har fast bopæl i Danmark
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