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Plan for genåbning af udvalgsvarehandlen i Danmark 

Dansk Erhverv foreslår en plan for en genåbning af udvalgsvarehandlen i Danmark. Planen er 

baseret på restriktioner og krav til bl.a. afstand, kvadratmeter og værnemidler, så sikkerhed og 

trygheden ikke sættes over styr. En genåbning er afgørende for at sikre de 125.000 arbejdsplad-

ser i udvalgsvarehandlen og beskytte mod et månedligt produktionstab på 5 mia. kr.  

 

Danmark ser ind i en længerevarende periode før samfundet vender tilbage til en form for nor-

mal-situation, og det er derfor af afgørende betydning, at der nu lægges en konkret plan for, hvor-

dan udvalgsvarehandlen kan genåbnes under trygge rammer, så vi sikrer, at der er en udvalgsva-

rehandel af betydning, herunder 125.000 arbejdspladser i Danmark på den anden side af pande-

mien. Når der i dag handles online går ca. 1/3 til udenlandske webshops, så en langvarig lukning 

af udvalgsvarehandlen i Danmark vil have en strukturel negativ indvirkning på dansk økonomi. 

 

Handlen foregår i dag i meget sikre rammer. Detailhandlen har siden marts været god til at im-

plementere og efterleve krav om bl.a. håndsprit, skiltning, afstand m.m., og sygeligheden har gen-

nem hele perioden været lav i butikkerne, som endda har været ”front-personale” og der er heller 

ingen evidens for der generelt sker smittespredning i butikker. På intet tidspunkt har det forårsa-

get store smitteudbud hverken blandt butiksansatte eller blandt kunder, hvilket også fremgår af 

Statens Serum Instituts data. 

 

Der er således brug for en konkret og robust plan for en kontrolleret genåbning af udvalgsvare-

handlen på lavt blus, som baseres på generelle og transparente principper og krav til butikkerne, 

så vi bevæger os trinvis tilbage til en fuld åbning af alle butikker, så vi undgår forvridning af kon-

kurrencen. Planen skal endvidere være baseret på faser, som er transparente. 

 

Dansk Erhverv foreslår derfor følgende faseopdelte plan, som primært skal baseret på tidligere 

restriktioner, som er understøttet af evidens, så som afstand, afskærmning og håndsprit, men 

også suppleret med visse nye skærpede restriktioner og opfordringer. 

 

FASE 0 

Elementer som kan indføres umiddelbart uden at bringe folkesundheden i fare, da de indebærer 

et absolut minimum af fysisk nærhed. Elementerne i fase 0 er en udvidelse af de undtagelser, der 

allerede er gældende for udvalgsvarehandlen: 

• Indlevering til reparation, reklamation og ombytning 

• Mulighed for at butikker kan tilbyde tidsbestilling, fx autoforhandlere, køkkenbutikker mv 

• Mulighed for at forbrugerne kan bytte varer, evt. ved bookede tider 

• Mulighed for betaling ved afhentning af click and collect, ligesom der er ved take away i 

dag, hvilket vil være en stor hjælp for fx mindre butikker uden de store onlineløsninger 
• Øget kommunikation og fokus på ”handl 1 person”, ”hold 2 meters afstand”, husk håndsprit 

og korrekt brug af mundbind fra både myndigheder og udvalgsvarehandlen, evt. med fælles 
kommunikationstryk fra myndigheder og butikker 

• Kraftig opfordring til borgerne om smittesporingsapp-’en ved handel i spidsbelastnings-

perioder 

 

 



DANSK ERHVERV   

 

 

 

FASE 1 

Forslaget er baseret på fuld genåbning af alle butikskvadratmeter, men med et lavt aktivitetsni-

veau – fx forventes indeks 40 i kundestrømme ift. niveauet i november og december, hvor der var 

fuld åbent. Det skal være muligt for butikker, som ikke kan honorere nedenstående krav, at vælge 

at forblive lukkede uden at blive begrænset ift. at kunne søge og modtage hjælpe fra kompensati-

onsordningerne. 

 

Alle udvalgsvarebutikker kan åbne med følgende restriktioner og krav ud over de 

eksisterende: 

• Alle udvalgsvarebutikker åbner med alle de eksisterende sundhedsmæssige restriktioner 

jf. de seneste bekendtgørelser og sektorpartnerskabsretningslinjer for detailhandlen 

• Begrænsning af tilbudsaktiviteter som fx køtilbud, dagtilbud, udsagn som ”sidste chance” 

o.l. for at hindre sammenstimling og sikre afstand 

• Butikkerne opfordres til at benytte flest mulige åbningstimer, så kunderne bliver fordelt 

mest muligt 

• Opsynsforpligtelse udvides til også at gælde store udvalgsvarebutikker fx over 1000 kvm 

• Iværksættelse af tællesystemer i udvalgsbutikker med over 1000 kvm, som kan sikre at 

max. antal kunder ikke overskrides i spidsbelastningsperioder (kan være manuelt eller 

elektronisk) 

• Hvor det er muligt at gangstier ensrettes eller skiltets med at man skal holde til højre 

• Alle butikker skal indrette vareudstillingen således, at der kan holdes afstand og at flaske-

halse og sammenstimlen på enkelte områder undgås, fx ved hjælp af visuelle afstandsmar-

keringer. Indretningen bør ske gennem konkrete og individuelle løsninger 

• Opfordre butikker til at tænke individuelle løsninger ind for at reducere smittesprednin-

gen i de enkelte butikker 

• Storcentre og stormagasiner skal udarbejde risikoplaner, som skal hindre sammenstim-

ling i butikker 

• Sammenstimling i butikker kan evt. sanktioneres 

• Budskaber ” Handl 1” bør aktivt påtales af butikkerne 

• Butikker anbefales at tilbyde særlige åbningstidsrum til sårbare kunder, evt. som fælles 

udmelding 

• Skærpede sanktioner for butikker som gentagne gange ikke overholder reglerne, kan evt. 

ende med individuel tvangslukning 
• Lydfil med gode råd om corona i butik som skal afspilles regelmæssigt i butikker med 

højttaleranlæg 

• Butikker bør synliggøre anbefalede tidspunkter hvor der er mindst kundetryk, fx på hjem-
meside 

• Overveje dedikerede tidspunkter til bestemte type transaktioner i de enkelte, fx kl. 08-10:  
Service og reklamation, kl. 12-16: Ombytning af varer og kl. 20-22: Service og reklamation 

• Forlænge byttefrister længst muligt fx til udgangen af marts 2021 for at mindske trykket fra 
kunder 

• Sikre god udluftning og/eller ventilation også i den kolde tid for at understøtte reduceret 

smittespredning 
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Kvadratmeterkravene i fase 1 vil være: 
Butiksstørrelse, kvmButiksstørrelse, kvmButiksstørrelse, kvmButiksstørrelse, kvm    Kvm.Kvm.Kvm.Kvm.----kravkravkravkrav    

0-1.9991.9991.9991.999 8 m2 

2.000----4.9994.9994.9994.999 10 m2 

5.000-9.9999.9999.9999.999 12 m2 

10.00010.00010.00010.000- 25 m2 

 

 

FASE 2 
Som i fase 1 med følgende ændringer: 

• Opsynsforpligtelse fjernes for butikker under 2.000 kvm 

• Krav om tællesystemer i alle butikker med over 1.000, som kan sikre at max. antal kunder 

ikke overskrides (kan være manuelt eller elektronisk) bortfalder. 

 

Kvadratmeterkravene i fase 2 reduceres til: 
Butiksstørrelse, kvmButiksstørrelse, kvmButiksstørrelse, kvmButiksstørrelse, kvm    Kvm.Kvm.Kvm.Kvm.----kravkravkravkrav    

0-1.9991.9991.9991.999 4 m2 

2.000----4.9994.9994.9994.999 8 m2 

5.000-9.9999.9999.9999.999 10 m2 

10.00010.00010.00010.000- 20 m2 

 

FASE 3 
Som i de tidligere fase, men følgende ændringer: 

• Afstandskrav reduceres i butikker til 1,5 meter 

 

Kvadratmeterkravene i fase 3 reduceres til: 

Butiksstørrelse, kvmButiksstørrelse, kvmButiksstørrelse, kvmButiksstørrelse, kvm Kvm.Kvm.Kvm.Kvm.----kravkravkravkrav 

0-1.9991.9991.9991.999 4 m2 

2.000----4.9994.9994.9994.999 8 m2 

5.000-9.9999.9999.9999.999 10 m2 

10.00010.00010.00010.000- 15 m2 

 

 
FASE 4 
Fuld og hel genåbning uden nogen restriktioner, når flokimmunitet og vaccineprogrammet er 

fuldt udrullet. 

 
Evidens giver effektive restriktioner 
Der er i høj grad behov for, at tiltag og restriktioner baseres på fakta og transparens, så både myn-

digheder og erhvervslivet sikrer så målrettet indsats som muligt, hvilket er helt afgørende for ef-

fekten og for hele samfundets fortsatte opbakning og dermed smittereducerende adfærd og ind-

sats. 
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Dansk Erhverv mener fortsat, at der mangler dokumentation for, at smittespredning sker i butik-

ker. Et faktum, som understøtter dette, er, at sygeligheden gennem hele perioden har været lav i 

butikkerne, som endda har været ”front-personale” – og hvor nogle butikker har været åbne i hele 

perioden. På intet tidspunkt har det forårsaget store smitteudbud hverken blandt butiksansatte 

eller blandt kunder, hvilket også fremgår af Statens Serum Instituts data. 

 

Detailhandlen har gennem hele perioden været god til at implementere og efterleve krav om bl.a. 

håndsprit, skiltning, afstand m.m., hvilket også understreges af, at de mange tilsynsbesøg fra po-

liti, arbejdstilsyn mv i butikkerne har givet meget få anmærkninger netop pga. en høj regelefterle-

velse i butikkerne. 

 

Nedlukningen fra december 2020 
Nedlukningen af udvalgsvarehandlen hhv. midt i december og efter jul var baseret på en bekym-

ring for ”trængsel og travlhed i forbindelse med jul og nytår. Den markante trængsel ville med-

føre øget risiko for smitte i befolkningen. Derfor lukkes indkøbscentre, stormagasiner, arkader 

og basarer fra 17. december 2020” og ”Fra den 25. december 2020 lukker alle udvalgsvarebutik-

ker, også dem under 5000 m2. Disse og en række andre tiltag indføres blandt andet på bag-

grund af en bekymring for, at den sædvanlige trængsel og travlhed i handlen i perioden op til 

og mellem jul og nytår, vil lede til en stigning i smitteudviklingen.” (citat fra 16. december (pjece-

covid-19-nedlukning-hen-over-jul-og-nytaar.pdf (coronasmitte.dk)). 

 

Senest har virolog Søren Riis Paludan, professor ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universi-

tet, udtalt at han tvivler på, at afstandskravet og de nye regler for kvadratmeter kommer til at 

ramme smittetallene specielt effektivt og at han tror, at det er en meget lille procentdel af smitten, 

der sker i supermarkeder, hvor man allerede bærer mundbind. Smitten sker i de tætte og længere-

varende møder mellem mennesker. (Kilde:  Antal kunder i dagligvarebutikker skal næsten halve-

res: Under spidsbelastning kan der blive behov for 'dørmand' | Indland | DR) 

 

 

 


