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Yttrande gällande Förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19 

Svenska Nöjesparksföreningen har beretts möjlighet att yttra sig över 
Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2). Svenska Nöjesparksföreningen har tagit 
del av förslaget till föreskrifter och vill framföra följande: 
 

 
Med Folkhälsomyndighetens förslag blir huvudregeln för nöjesparker, djurparker, 
temaparker och liknande anläggningar att ett maxantal gäster ska beräknas utifrån 20 
kvadratmeter per besökare. Siffran bör ställas i relation till de krav myndigheten ställer på 
inomhusverksamheter som köpcentrum, muséer och gym, vilka tillåts ha 1 besökare per 10 
kvadratmeter.  
 
Förslaget till föreskrifter innehåller, utöver 1/20 kvm-regleringen, ytterligare reglering som 
säger att nöjesparkerna ska vidta åtgärder för att undvika trängsel. Exempel på sådana 
åtgärder kan vara trängselvärdar, förbokade biljetter, fördelning av ankomsttid och regler 

SAMMANFATTNING 
 
Svenska Nöjesparksföreningen tillstyrker de föreskrivna smittskyddsåtgärderna i 
förslaget till föreskrifter i alla delar, med undantag för regleringen om 1 gäst per 20 
kvadratmeter. Den föreslagna siffran föranleder följande invändningar: 
 

• 1/20 kvm-förslaget saknar evidens. Det finns ingen känd fakta som visar att 
nöjesparkernas utomhusverksamhet skulle vara mer riskfylld än liknande 
inomhusverksamheter, där regleringen är 1/10 kvm. En godtycklig siffra utan 
evidens riskerar skada allmänhetens förtroende för föreskrifterna. 

• 1/20 medför att föreskrifterna inte är konkurrensneutrala.  

• 1/20 kvm-förslaget skulle innebära att  djurparker som Kolmården som höll 
öppet på ett smittsäkert sätt under 2020 får halverad gästkapacitet 2021.  

• 1/20 kvm-förslaget skulle innebära att Svenska Nöjesparksföreningens 
medlemmar får mycket svårt att öppna sina anläggningar på ett ekonomiskt 
hållbart sätt. 
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för hur åkattraktionerna ska lastas. Detta är åtgärder som nöjesparkerna själva har lyft 
fram för att minska risken för smittspridning och samtliga medlemmar i Svenska 
Nöjesparksföreningen är redo att implementera dessa 2021. Men att ovanpå dessa 
regleringar lägga ett så väl tilltaget kvadratmeterkrav finner vi anmärkningsvärt. 
 
Det mer restriktiva kvadratmeterkravet för utomhusparkerna motiveras av 
Folkhälsomyndigheten med en försiktighetsprincip, där man menar att miljön inbjuder till 
att besökare samlas på vissa platser där sevärdheter finns. Svenska Nöjesparksföreningen 
delar inte denna bild och har svårt att se varför risken för detta skulle vara högre i en 
utomhus nöjespark än i till exempel en inomhus museimiljö. Med de ytterligare krav som 
ställs på nöjesparker i förslaget till föreskrifter menar vi att risken för trängsel och 
folksamlingar redan omhändertagits. Vi bedömer också att den ökade risk för 
smittspridning i en utomhus nöjesparksmiljö som Folkhälsomyndigheten förefaller luta sig 
mot i sin dubbelreglering helt saknar evidens.  
 
Med en hårdare reglering av nöjesparker än likartade inomhusaktiviteter är kraven som 
föreslås varken konkurrensneutrala eller proportionerliga. Med 20 kvadratmeter per 
besökare lägger Folkhälsomyndigheten sig på ett arealkrav, som är fem gånger högre än 
rekommendationerna från IAAPA (International Association of Amusement Parks & 
Attractions* Re-opening Guidance). 
 

 
 
 
 
 
 

KÄND FAKTA: INTERNATIONELLA REGLERINGAR 
Svenska Nöjesparksföreningen har efter dialog med IAAPA inte kunna identifiera 
liknande krav i något annat land i EMEA. Några exempel på regleringar som 
implementerades under 2020:  
 

• I Danmark beräknades maxtaket med utgångspunkt i 4 kvadratmeter 
bruttogästyta såväl inomhus som utomhus.  

• De spanska regionala myndigheterna anger kapacitetströsklar i procent av 
parkernas ordinarie totala kapacitet. 

• I Storbritannien appliceras ett 1,5 meter distanceringskrav för alla gäster, i 
kombination med specifika regler för restauranger, butiker, mm.  

• Tyskland hade under 2020 inget implementerat maxtak, men inför 2021 
öppnas vissa djurparker med kapacitetskrav om 10 kvadratmeter per gäst. 

• Abu Dhabi öppnar inomhusattraktioner med en siffra som motsvarar 30 
procent av den totala kapaciteten och ett krav om 10 netto-kvadratmeter per 
gäst. 

 
IAAPA har under 2020 – ett år där alla parker utom de svenska, har varit öppna – inte 
kunnat hitta några exempel på smittspridning i europeiska nöjesparker.  
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Den föreslagna förordningen medför i praktiken att nöjesparkerna får mycket svårt att 
öppna: 
 

- För parker som Liseberg och Gröna Lund som har varit helt stängda 2020, innebär 
riktlinjerna att antalet tillåtna gäster blir mindre än break-even, dvs det kommer att 
vara mer kostsamt att hålla parkerna öppna än att hålla stängt.  
 

- Riktlinjerna beaktar inte antalet gäster som på smittsäkert avstånd från varandra 
kan vistas i attraktionerna, deras plattformar och köfållor. På t ex Gröna Lund 
skulle hela den gästvolym som tillåts enligt 1/20 kvm-förslaget på smittsäkert 
avstånd kunna rymmas i parkens attraktioner, medan övriga utomhusmiljöer, 
restauranger, torg och promenadstråk då skulle vara helt tomma. 
 

- För Kolmården, som höll öppet under 2020, skulle antalet tillåtna gäster med 1/20-
regeln halveras jämfört med 2020, trots att parken kunde undvika trängsel och inte 
heller orsakade smittspridning. Inför de nya riktlinjerna har regeringen 
kommunicerat att man inte ytterligare vill begränsa parker som framgångsrikt, dvs 
utan smittspridning, har hållit öppet. 
 

Folkhälsomyndigheten skriver vidare i förslaget, att det skulle vara svårt att smittspåra i 
svenska nöjesparker. Det stämmer inte – eftersom alla parker numera jobbar med 
förköpsbiljetter online. Parkerna vet exakt vilka som har besökt och kan kommunicera med 
dem. 
 
Slutlingen saknar vi uppgifter om hur lättnader i föreskrifterna är tänkta att utformas 
under förutsättning att smittläget förbättras. I dagsläget saknas även uppgift om när den 
andra delen av förslaget till ändring av begränsningsförordningen kan träda i kraft. Fram 
till dess gäller en begränsning på 8 personer för nöjesparker. Det är en lång startsträcka för 
att kunna öppna en nöjespark, och redan nu är det tveksamt om parkerna hinner att öppna 
under våren.  
 
Sammantaget kan man säga, att man med förslaget går från ett fast begränsningstal till en 
kvadratmeterbegränsning som i praktiken i hög utsträckning försvårar eller till och med 
omöjliggör parkernas öppning.  
 
 
 
___________________ 

 

Magnus Widell 

Ordförande Svenska Nöjesparksföreningen 


