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Konsekvenser af roamingreguleringen 

 
Vi har fra Teleindustriens side gennem lang tid advaret om de potentielle ne-
gative konsekvenser af roamingreguleringen i EU. 
 
Direktør i Teleindustrien Jakob Willer udtaler: 
 
- Når man politisk gennemtvinger, at teleselskaber ikke længere må op-

kræve betaling fra kunderne for roamingydelsen, men selskaberne fortsat 
har høje omkostninger til at levere ydelsen, så er det helt forventeligt, at 
det har nogle konsekvenser i markedet.  

- Vi har fra branchens side forudset og advaret om, at det kan betyde for-
højede priser, og at der fremadrettet kan være abonnementer på marke-
det, som ikke kan benyttes i udlandet. Selvom det er uomtvisteligt, at 
RLAH vil medføre øgede udgifter for selskaberne så er det selvfølgelig 
helt op til selskaberne selv at vurdere om det medfører konkrete ændrin-
ger i prissætningen. 

- Endvidere har vi fra branchens side advaret om, at et så voldsom ind-
greb, der trækker et tre-cifret millionbeløb ud af den danske telebranche 
vil betyde færre investeringer og færre penge til ny teknologi og til at 
lukke mobilhuller. 

 
Selv den danske regering havde forudset prisstigningerne som følge af 
roamingreguleringen. Af regeringens samlenotat af 18. oktober 2016 frem-
går bl.a.: 
 
“Grundet de lave danske mobilpriser kan indførelsen af RLAH [Roam Like AT 
Home] fra midten af 2017 gøre det særligt dyrt for de danske selskaber, så-
fremt engrosprislofterne ikke nedsættes tilstrækkeligt. Således kan for høje 
engrosprislofter indebære en risiko for at underminere rentabiliteten i sel-
skabernes roamingforretning. Konsekvensen heraf kan være, at de danske 
mobilselskaber ophører med at tilbyde disse tjenester – især i de billige 
abonnementer – eller at de hæver de hjemlige priser væsentligt.” 
 
Det lykkedes som bekendt ikke at få sænket engrospriserne så meget som 
man ønskede, idet de sydeuropæiske lande blokerede for en beslutning.  
 
Markedets reaktioner har givet Jens Rohde anledning til brokke sig over at 
teleselskaberne sætter markedskræfterne ud af spil, og han truer nu med 
yderligere regulering af priserne for at undgå de fuldt ud forudsete og for-
ventede konsekvenser. 
 
Jakob Willer udtaler 
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- Det kan ikke komme som en overraskelse for nogen, at reguleringen har 

negative konsekvenser. Både Jens Rohde og EU-Kommissionen, har i 
processen har været fuldt ud orienteret om de mulige konsekvenser. Det 
er da heller ikke kun i Danmark, at roamingreguleringen har ført til pris-
stigninger og ændrede abonnementer. Det har vi også set bl.a. i Norge, 
Sverige og Finland. 

- Men jeg kan da godt forstå, at man nu forsøger at bortforklare og skyde 
skylden på branchen, når de negative konsekvenser viser sig. Problemet 
er bare, at man har lovet forbrugerne gratis roaming og designet en re-
gulering, som ganske enkelt ikke hænger sammen.  

- De negative konsekvenser er hverken overraskende eller ulovlige. Og vi 
har desværre nok heller ikke set alle konsekvenserne endnu. Den store 
usikkerhed i markedet er, hvordan forbrugerne reagerer, og om datafor-
bruget i udlandet vil stige med samme tempo, som det gør herhjemme. 
Gør det det, så tør jeg absolut ikke udelukke, at vi kommer til at se yder-
ligere prisstigninger på markedet. For det er en stor regning, der skal be-
tales. Men det er helt og holdent en vurdering, som hvert enkelt selskab 
må gøre sig.  

 
Yderligere oplysninger: kontakt direktør i Teleindustrien Jakob Willer, 
20102365 


