
 
  

 

COVID-19 PAS - FRITAGELSE 

COVID-19 PASSPORT - EXEMPTION 

PASSEPORT COVID-19 - EXEMPTION 

[Corona – covid-19] 

Dokument ID / Document ID / ID de Document 

COVID19-test / COVID19-test / Test COVID19  Testtype / Testtype / Type de test 

FRITAGET    SARS-CoV-2 (COVID-19),  PCR(RNA) 

Mundbind el. visir / Mask or visor/ Masque ou visière   

FRITAGET     

 

Lovgivning*/ Legislation* / Législation* 

 

BEK nr. 518 af 25/03/2021 - §§ 8, 9 og 14  BEK nr. 579 af 31/03/2021 - §§ 9, 10 og 15  

BEK nr. 176 af 03/02/2021 - §§ 4 og 5  BEK nr. 296 af 26/02/2021 - § 3 

BEK nr. 1894 af 09/12/2020 - §§ 3 og 4   BEK nr. 535 af 27/03/2021 - § 6, stk. 3 

 

 

 

 

DANMARK / DENMARK / DANEMARK 

Efternavn / Surname / Nom  Fornavn / Given names / Prénoms  

 

Køn / Sex / Sexe  Dato / Date of exemption / Date de l'exemption 

 

 

DA: ”FRITAGET” eller ”UNDTAGET”  Betyder at personen er fritaget efter ovenstående regler. 

ENG:  "EXEMPT" or "EXEMPTED"   Means that the person is exempted from the above rules. 

FR:  "EXEMPT" ou "EXEMPTE"  Signifie que la personne est exemptée des règles ci-dessus. 

  

* Bekendtgørelserne vil løbende blive opdateret/ændret – hold derfor øje med: 

    

 
BEMÆRKNING TIL ERHVERVSDRIVENDE OG ANDRE OMFATTET AF REGLERNE OM KRAV TIL AT KONTROLLERE 

GÆSTERS VACCINE- OG TEST-OPLYSNINGER: 
 

DU FÅR IKKE EN BØDE: Hvis gæster OPLYSER, at de er fritaget for brug af mundbind og covid-19 test, er det 

deres private sag, hvilke mentale eller fysiske sundhedsproblemer der gør, at de er fritaget. Der foreligger ikke 

noget dokumentationskrav, jf. ordlyden af samtlige undtagelsesbestemmelser i ovenstående lovgivning.  

 

DU KAN RISIKERE EN BØDE: Hvis du lukker gæster ind, der ikke opfylder kravene om fremvisning af 

dokumentation på fremvisning af testresultat eller vaccine, som har anden forklaring, end at de er fritaget. 

 

DU FÅR IKKE EN BØDE: Såfremt en gæst taler usandt, og således ikke er fritaget, så er du ikke ansvarlig for 

dette, og du modtager ikke en bøde, idet ansvaret er lagt over på gæsten.  

 

DU KAN RISIKERE EN BØDE: Hvis du alligevel kræver en lægeattest eller anden form for dokumentation, så kan 

dette være i strid med bekendtgørelserne vedrørende covid-19-test, databeskyttelsesloven samt 

databeskyttelsesforordningen (GDPR). Lukker du ikke gæster ind, der er fritaget, risikerer du at skulle betale en 

godtgørelse til gæsten, da dette vil være i strid med Lov nr. 688 af 08/06/2018 og Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention (EMRK), der bl.a. sikrer EU borgere mod forskelsbehandling og diskrimination. 

 

 

 


	Efternavn: 
	Fornavn: 
	Dato: 
	Køn: [K]


