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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. Fra den 1. maj 2021 til den 19. maj 2021 
er landsincidensen steget fra 87 pr. 100.000 indbyggere til 127 pr. 100.000 
indbyggere svarende til en stigning på 46 %. Stigningen er drevet af smitte blandt 
yngre aldersgrupper, hvorimod imod smitteforekomsten i aldersgrupperne ældre 
end 60 år ligger mere stabilt. 

Epidemikommissionen konstaterer, at på trods af stigende smittetal har antallet 
af indlagte og nyindlæggelser været stabilt over de seneste uger. Samtidig har 
smitteforekomsten i aldersgrupperne ældre end 60 år ligget stabilt i perioden. 
Der er opnået høj vaccinationsgrad for de samme aldersgrupper og det forventes 
pt., jf. Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender, at alle borgere på 50 år og 
derover, der har taget imod tilbud om vaccination, vil være beskyttet af første 
dosis i midten af juni.

Sundhedsmyndighederne har over for Epidemikommissionen redegjort for, at det 
vurderes, at modellen for automatisk lokal nedlukning af kommuner og sogne 
fortsat vil kunne bidrage til at bevare epidemikontrollen, ved en moderat 
forhøjelse incidensgrænserne i modellen.

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

Epidemikommissionen konstaterer desuden, at for de mindste kommuner i 
landet, vil en relativt lille ændring i antallet af nye smittede potentielt kunne 
medføre relativt store stigninger i den testjusterede incidens. Derfor vil det være 
relevant, at der indføres en minimumsgrænse for antallet af nye smittede for at 
en kommune kan nedlukkes.



Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, som led i den løbende vurdering af kriterierne i 
den automatiske model for nedlukning af kommuner og sogne, at kriterierne i 
uge 21 revideres således at: 

 incidensgrænsen (testkorrigeret) for kommunenedlukning hæves fra 250 
til 300 pr. 100.000 indbyggere. Samtidig indstillet det, at der i 
kommunen skal være registreret flere end 20 smittetilfælde med covid-
19 de sidste syv dage, svarende til kriteriet for automatisk nedlukning af 
sogne.

 incidensgrænsen for sognenedlukning hæves fra 500 til 600 pr. 100.000 
indbyggere og positivprocenten hæves fra 2,5 til 3, mens antallet af 
smittetilfælde med covid-19 de sidste syv dage fastholdes på 20.
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