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Stockholm den 21 juni 2021 

Yttrande över promemorian ”Lättade deltagarbegränsningar för 
sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda 
bestämmelser för demonstrationer och mässor”  

Fastighetsägarna är en riksomfattande branschorganisation, som arbetar för en väl fungerande 
fastighetsmarknad med stort fokus på hållbarhet, stadsutveckling och trygghet. Fastighetsägarna har 
ca 15 000 medlemmar och dessa äger tillsammans ca 80 000 fastigheter för kontors-, handels-, 
industri-, samhälls- och bostadsändamål. Bland medlemmar som äger flerfamiljshus finns såväl 
privata som kommunägda fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.  

Fastighetsägarna Sverige (”Fastighetsägarna”) har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på 
förslagen i rubricerade promemoria.   

1. Bakgrund 

Enligt förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 (”begränsningsförordningen”) gäller sedan den 1 juni 2021 att den som anordnar en allmän 
sammankomst (till exempel demonstration, teater eller konsert) eller en offentlig tillställning (till 
exempel idrottstävling, danstillställning, marknad eller mässa) ska begränsa antalet deltagare i 
lokaler på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.1  

Olika regler för maximalt antal besökare gäller beroende på om evenemanget är inomhus eller 
utomhus och om det finns anvisade sittplatser.  

Inomhus  Utan sittplatser  Max åtta deltagare 

 
1 För att en sammankomst ska anses som allmän eller en tillställning som offentlig, krävs som huvudregel att 
allmänheten har tillträde till den.  
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Inomhus  Med anvisade sittplatser  Max 50 deltagare  

Utomhus  Utan sittplatser  Max 100 deltagare  

Utomhus  Med anvisade sittplatser  Max 500 deltagare 

 

Regeringen har presenterat en plan för att stegvis avveckla de restriktioner som införts på grund av 
coronapandemin i syfte att öppna upp samhället igen. Avvecklingen av restriktionerna ska ske med 
beaktande av smittspridning, tryck på sjukvården och vaccinationsnivån bland befolkningen. Första 
steget i avvecklingen av restriktionerna inleddes den 1 juni 2021.  

2. Förslagen i promemorian  

I promemorian föreslås bland annat att deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar i begränsningsförordningen höjs enligt följande.  

Inomhus  Utan sittplatser  Max 50 deltagare 

Inomhus  Med anvisade sittplatser  Max 300 deltagare  

Utomhus  Utan sittplatser  Max 600 deltagare  

Utomhus  Med anvisade sittplatser  Max 3 000 deltagare 

 

Det faktiska antalet deltagare föreslås även fortsättningsvis kunna anpassas utifrån 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter baserat på lokalens utformning och kapacitet.  

Det föreslås också att det genom att dela in lokaler, områden och utrymmen i sektioner ska vara 
möjligt med fler deltagare än vad deltagartaken annars medger för en och samma sammankomst 
eller tillställning, det vill säga att deltagartaken gäller för varje sektion. Folkhälsomyndigheten 
föreslås meddela ytterligare föreskrifter om sådana sektioner (till exempel hur indelning samt in- och 
utpassage ska få ske).  

Det föreslås också nya bestämmelser om smittskyddsåtgärder vid mässor som innebär att dessa inte 
kommer att omfattas av deltagartaken för offentliga tillställningar. Mässverksamhet föreslås i stället 
regleras särskilt. Den som anordnar en mässa föreslås begränsa antalet deltagare utifrån vad som är 
smittskyddssäkert (till exempel ska trängsel undvikas vid in- och utpassage).  

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021, i det som benämns nivå 2 i regeringens 
plan för avveckling av restriktioner.  

3. Fastighetsägarnas synpunkter på förslagen 

Fastighetsägarna har inget att erinra mot förslagen i den remitterade promemorian men 
understryker vikten av att Folkhälsomyndigheten meddelar tydliga föreskrifter och eventuella 
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allmänna råd så att den som anordnar en tillställning, sammankomst eller mässa enkelt kan förstå 
vilka regler och deltagarbegränsningar som gäller för vilka evenemang.  

Fastighetsägarna välkomnar att regeringen undersöker om det ska kunna införas en möjlighet att 
använda vaccinationsbevis eller liknande för vissa allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar.  

Fastighetsägarna understryker att grundlagens skydd för egendom och näringsfrihet samt 
proportionalitetsprincipen måste beaktas. Begränsningar för att förhindra smittspridning får inte gå 
utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett begränsningarna och de 
beslutade begränsningarna ska upphöra så snart som smittspridningen, belastningen på sjukvården 
samt vaccinationsgraden medger det.  

 FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE 

Anders Holmestig     Marie Öhrström 
Verkställande direktör   Chefsjurist  
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