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Roaming

Om en måned træder de nye roamingregler
i kraft

Det er fremført i debatten:
- at prisstigninger og ændringer i 
abonnementer er overraskende og muligvis
også ulovlige



Udviklingen

• Siden 2007 er detailpriserne for opkald faldet med 92%

• Siden 2009 er detailpriserne for sms-beskeder faldet med 92%

• Siden 2012 er detalipriser for dataroaming faldet med 96%

Kilde: EU Kommissionen
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Engrospriser

• 0,25 kr. pr. minut for taleopkald pr. 15. juni 2017
• 0,07 kr. pr. SMS, pr. 15. juni 2017
• En trinvis reduktion over 5 år for datalofter, 

• 57 kr. pr. GB (pr. 15. juni 2017) 
• 45 kr. pr. GB (pr. 1. januar 2018)
• 33 kr. pr. GB (pr. 1. januar 2019)
• 26 kr. pr. GB (pr. 1. januar 2020)
• 22 kr. pr. GB (pr. 1. januar 2021) 
• 19 kr. pr. GB (pr. 1. januar 2022)

Vækst i trafik [national 80% p.a.]

Forhøjet fair use grænse

(Slutbrugerpris/Engrospris)*2 



Konsekvenser

• Højere nationale priser
• Tilbud uden roaming
• Færre penge til investeringer [netudbygning, kapacitet m.v.]

• Særlig udfordring for lande med lave priser [DK billigst i EU]

• Advarsler om negative konsekvenser fra: industrien, eksperter, 
embedsmænd, Forbrugerrådet, Parlamentets analyseenhed, Kommissær
Andrus Ansip, Minister Lars Christian Lilleholt og regeringen = kan ikke
være en overraskelse for nogen



Teleselskaber må frit fastsætte priser for egne tjenester – og varsle evt. prisforhøjelser med en måned. 
Endvidere må teleselskaber frit begrunde evt. prisforhøjelser overfor kunderne – fx at det er en konsekvens af
den nye roamingregulering.

Men teleselskaber må ikke indføre et gebyr for roaming.



EU-Kommissionen på Reddit:

Kan jeg efter de nye regler anvende mit mobilabonnement i alle EU-lande?
Det er op til udbyderne selv at bestemme, om de vil tilbyde roaming i deres abonnementer og i så fald 
hvilke lande de vil tilbyde roaming i. Således må udbyderne gerne tilbyde mobilabonnementer, der fx 
alene indeholder mulighed for roaming i de skandinaviske lande, men ikke i resten af EU/EØS.

Energistyrelsen på ens.dk: 
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