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Notat om mindre genåbning af indkøbscentre m.fl.
Der er i lempelsen lagt op til en model for en mindre genåbning af indkøbscentre, arkader og
basarer (herefter indkøbscentre m.fl.) fra den 13. april 2021. Vi har fået oplyst, at lempelsen vil
gælde for storcentre under 15.000 m2, der foreligger imidlertid kun aktivitetsdata for storcentre
på mindre end 20.000 m2.
Der er tidligere foretaget en kvalitativ vurdering af risiko for smitteudbredelse i relation til brug af
fælles arealer ved indkøbscentre, storcentre, stormagasiner mv (j.nr 21/02373-2). Denne
vurdering beskriver, at brug af indendørs fællesarealer samt antal personer som lempelsen
indebærer er forhold, som øger risiko for smitteudbredelse. Forhold, der mindsker risiko for
smitteudbredelse ved brug af fællesarealer, er krav om synligt opsynspersonale, overholdelse
af afstandskrav, brug af mundbind, let adgang til hygiejne og rengøring af kontaktpunkter.
Såfremt der åbnes indkøbscentre i et omfang, der indebærer et mindre antal brugere vil det
bidrage til at mindske risiko for smitteudbredelse. Det fremgår af fremsendt forslag til lempelse,
at data fra Danske Shoppingcentre viser, at der aktuelt ”allerede er ca. 50 pct. af den ”normale”
kundestrøm, på trods af den generelle nedlukning”. Dette betyder, at den forventede stigning i
antallet af kunder er mindre end vurderet ved den tidligere kvalitative vurdering. I forslag til
lempelse er endvidere oplyst at gældende arealkrav for udvalgsvarebutikker indføres som
arealkrav for indkøbscentre mv; dvs dette medfører en yderligere reduktion af antal personer
som formodes at kunne være tilstede i indkøbscentre m.fl.
Det fremgår af tilsendte oplysninger om aktivitetsdata for små storcentre på mindre end 20.000
m2 (mail per 22. marts kl. 14.54), at ved den foreslåede lempelse, vil meraktiviteten indebære,
at antallet af årlige gæster vil stige med 16 mio årligt, og antallet af ansatte vil stige med 10.000.
Hvis alle storcentre åbner vil de tilsvarende tal være 54 mio. årlige kunder og 33.000 ansatte.
Det betyder derfor, at meraktiviteten af åbning indkøbscentre på 15.000 m2 forventes at være i
størrelsesordenen 35% af den aktivitet, der var forbundet med åbning af storcentre.
I forhold til notatet fra ekspertgruppen for matematisk modellering af d. 16. marts 2021:
”Prognoser for genåbningen d. 1. marts og d. 15. marts, samt genåbningsscenarier d. 6. april”
forventes effekten af en solitær lempelse af mindre storcentre på mindre en 15.000 m2 at være
ca. 1/3 heraf. Dog er der i dette notat ikke regnet på de seneste lempelser af 22. marts, og der
kan det være interaktion med andre lempelser, der kan påvirke effekten af åbning af mindre
storcentre.
Vurdering: Reduktionen i forventet meraktivitet, ved åbning af små storcentre i forhold til alle
storcentre, vurderes at mindske risiko for smitteudbredelse sammenholdt med de i lempelsen
anførte supplerende tiltag. Vurderingen er dog fortsat, at risiko for smitteudbredelse på
fællesarealer er Lav-Middel. SSI vurderer dog, at åbning af små storcentre sundhedsfagligt kan
rummes sammen med scenarie 2 i de seneste modelberegninger og de øvrige foreslåede
lempelser på baggrund af kvalitative vurderinger, herunder åbning for studiegrupper på
videregående uddannelser.

