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Høringssvar over udkast til Forslag til lov om epidemier m.v. 
(epidemiloven)  
 
 
Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) takker for høringen og har føl-

gende bemærkninger: 

 

 Ad. Påbud over for enkeltpersoner om at lade sig undersøge, indlægge, iso-

lere og behandle. 

FA finder forslaget meget indgribende i den privates autonomi, og som en løsning, der alene 

bør benyttes helt undtagelsesvist, når der er tale om særligt skærpende omstændigheder 

med overhængende fare eller trussel mod folkesundheden.  

 

 Ad. Påbud overfor grupper om undersøgelse, indlæggelse, iso-

lation og behandling 

FA ønsker belyst, hvem der skal betale regningen for tabt tid, produktion m.v., men det 

fremgår af Virksomhedsguiden (Corona), at det beror på, om det er arbejdsgiver eller sund-

hedsvæsenet, der giver påbuddet. 

 

 Ad. Gennemførelse af foranstaltninger, herunder magtanvendelse 

FA finder forslaget meget indgribende i den privates autonomi, og som en løsning, der alene 

benyttes helt undtagelsesvist, når der er tale om særligt skærpende omstændigheder med 

overhængende fare eller trussel mod folkesundheden.  

 

 Ad. Forbud mod at flere personer befinder sig på samme sted. 

FA understreger de indgribende konsekvenser et eventuelt forbud mod at flere personer be-

finder sig på samme sted, kan få for samfundsøkonomien og beskæftigelsen og opfordrer 



 
 

 
Side 2 

til, at forslaget sikrer erstatning eller kompensation for det tab, industrierne, brancher eller 

virksomheder måtte lide ifm. et forbud. 

 

 Ad. Forbud mod ophold på bestemte steder. 

FA understreger de indgribende konsekvenser et eventuelt forbud mod at opholde sig på 

bestemte steder, kan få for samfundsøkonomien og beskæftigelsen og opfordrer til, at for-

slaget sikrer erstatning eller kompensation for det tab, industrierne, brancher eller virksom-

heder måtte lide ifm. et forbud. 

 

 Ad. Afspærring af områder 

FA understreger de indgribende konsekvenser et eventuelt forbud mod at opholde sig på 

bestemte steder, kan få for samfundsøkonomien og beskæftigelsen og opfordrer til, at for-

slaget sikrer erstatning eller kompensation for det tab, industrierne, brancher eller virksom-

heder måtte lide ifm. et forbud. 

 

 Ad. Restriktioner for eller forbud mod brugen af eller adgangen til offentlige 

og private dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og andre lignede 

FA ser en række konsekvenser ved udmøntningen af forslaget. 

Derfor adresserer FA, at hensyntagen til både børnene og forældrene til de berørte børn, 

indgår i vurderingen, idet forældrene kan have et behov for at kunne arbejde, herunder fra 

hjemmet i potentielt længere perioder, hvor forældrene selv er hjemsendte eller opfordret 

til at arbejde fra hjemmet. Derfor bør det overvejes nøje, og om der i den konkrete situa-

tion skal formuleres en pligt for til for myndigheden til at overveje delvis eller begrænsede 

lukninger og hjemsendelser. 

 

 Ad. Restriktioner for og forbud imod transportmidler m.v. 

FA henstiller, at fastsættelsen af reglerne for restriktioner for eller forbud mod adgang til 

transportmidler sker til mindst mulig gene for muligheden for at bevæge sig til og fra arbej-

det.  
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 Ad. Restriktioner for eller forbud mod brugen af eller adgangen til lokaler og 

andre lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer råder over, og hvortil 

offentligheden har adgang 

FA opfordrer til at definere udtrykket ”hvortil offentligheden har adgang” forinden eventuelle 

regler, der regulerer anvendelsen, træder i kraft.  

Ad. Anvendelse af personlige smitteforbyggende midler i det offentlige rum 

 

FA opfordrer til at definere udtrykket ”det offentlige rum” forinden eventuelle regler, der re-

gulerer anvendelsen af personlige smitteforbyggende midler, træder i kraft, så der undgås 

unødig tvivl og gene.  

 

 Ad. Foranstaltninger mod indførelse af alment farlige og sumfundskritiske 

sygdomme i landet 

FA understreger de indgribende konsekvenser det kan få for samfundsøkonomien og be-

skæftigelsen ved at begrænse arbejdstagernes frie bevægelighed. Herudover de udfordrin-

gerne grænsegængere udsættes for, når de skal bevæge sig til og fra arbejdspladsen. Der-

for opfordrer FA til, at forslaget alene benyttes i helt ekstra ordinære tilfælde. 

 

Med venlig hilsen 

 

Merete Preisler, advokat (H) 

Underdirektør 

 


