I DENNA LOKAL GÄLLER EN
DELTAGAR-BEGRÄNSNING OM

MAX 8 DELTAGARE
The number of people present at the same time in this building is maximized to eight (8) persons
Under rådande coronapandemi råder följande regler för att få vistas i denna fastighet
För privata sammankomster som omfattas av pandemireglerna gäller en deltagar-begränsning
om max åtta deltagare. Det är den som yrkesmässigt använder eller upplåter lokaler eller andra
utrymmen inomhus som har att se till att de inte används eller upplåts till en tillställning eller
någon annan liknande privat sammankomst som har fler än åtta deltagare. Bestämmelsen kan
t.ex. omfatta verksamhet som bedrivs av aktiebolag, handelsbolag, enskilda näringsidkare,
ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och trossamfund, under förutsättning att
den verksamhet som bedrivs är att anse som yrkesmässig. Även verksamhet som bedrivs i
offentlig regi är att betrakta som yrkesmässig. Även en lokal som endast hyrs ut några gånger
per år av exempelvis en kommun kommer att träffas av reglerna. Däremot kommer rent privat
verksamhet, t.ex. att en privatperson lånar ut sin bostad till en bekant, att falla utanför.
Exempel på lokaler som kommer att omfattas av deltagarbegränsningen är festlokaler som hyrs
ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler samt lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer. En förutsättning är dock
att lokalen används eller upplåts för en sådan privat sammankomst. Sammankomster som
omfattas av bestämmelsen är t.ex. fester med anledning av högtider, födelsedagar och
studentfester. Huvudsyftet med sammankomsten är det sociala umgänget. Det innebär att
bröllopsfester och dopfester omfattas, men inte vigsel- eller dopceremonier och begravningar.
Det är inte ovanligt att privata sammankomster hålls på restauranger och andra serveringsställen. Serveringsställen omfattas dock inte av pandemireglerna, utan ska följa det regelverk
som gäller för serveringsställen, även om serveringsstället upplåts för en privat sammankomst.
Har serveringsstället en uthyrningsdel eller liknande som kan abonneras för privata fester
räknas även den som ett serveringsställe och omfattas således av regelverket för serveringsstället. Att man använder catering eller erbjuder annan form av servering av mat och dryck för
en privat sammankomst i en festlokal innebär fortfarande att verksamheten omfattas av
pandemilagstiftningens begränsning om åtta deltagare.
Källa/Source: Folkhälsomyndigheten – Vad gäller för privata sammankomster?
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/verksamheter/gym--och-sportanlaggningar-badhus-och-handelsplatser/
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