
Detta är en förkortad information om vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för verksamhetsutövare 
inom handel. Observera att redan tidigare beslutade lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att 

minska smittspridningen fortsatt gäller. 

För att se fullständig lag och förordningstext hänvisas till riksdagen.se. För att se fullständig föreskrift, 
allmänna råd och allmän information hänvisas till folkhalsomyndigheten.se. Regionens information om 

covid-19 hittar du på 1177.se. Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen samt aktuell information om tillsyn utifrån 
covid-19-lagen hittar du på lansstyrelsen.se

Så här kan du räkna ut maxantal kunder för din butik

• Varje kund ska ha tillgång till minst 10 kvadrat-
meter fri lokalyta

• Ta reda på den Totala ytan av din butik i kvadrat-
meter. En kvadratmeter är 1 gånger 1 meter och
förkortas kvm.

• De delar av din affär där det står hyllor eller kassa
och de delar av din affär där kunder inte får vara,
till exempel personalrum eller lager ska räknas
bort från den totala ytan. Detta är Upptagen yta.

• Den yta som kunder kan röra sig på är den yta
som finns mellan hyllor eller andra saker som tar
upp plats. Detta är Fri yta.

• Om din butik har flera rum som kunder kan vara i
ska ett maxantal räknas ut för varje rum. 

Total yta - Upptagen yta= Fri yta 

Maxantal kunder = 
Fri yta______________

10 kvm per kund

Uträkning av maxantal för hela butiken:  
100 kvm - 50 kvm = 50 kvm Fri yta 

Maxantal kunder =   = 5 kunder50 kvm Fri yta
10 kvm per 

En butiks En butiks Totala ytaTotala yta är 100 kvm.   är 100 kvm.  
Hyllor, lager och kassa blir den upptagna ytan 
och tar 50 kvm av den totala ytan.

ExempelExempel:: Räkna ut maxantal kunder Räkna ut maxantal kunder  

Uträkning av maxantal för kylrummet: 
20 kvm - 10 kvm = 10 kvm Fri yta 

Maxantal kunder =   =1 kund10 kvm Fri yta______________
10 kvm per kund

Denna butik har ett kylrum som är ett eget rum. 
och därför får ett eget maxantal kunder. Rummet 
har en total yta på 20 kvm. Hyllor i rummet tar 
upp 10 kvm. Detta är den Upptagna ytan.

Såhär ska du räkna 

Lager

Kassa

Hylla

=  Upptagen yta= Fri yta

Hylla

Hylla
Kylrum

Hylla

I denna butiken får 5 kunder vara åt gången, men 
i kylrummet får endast 1 kund åt gången vara. 

Sätt upp lapp på butiksdörren eller fönstret där 
det står max 5 kunder i affären. Sätt upp en lapp 
på dörren till kylrummet där det står max 1 kund 
i kylrummet


