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Hvem betaler roamingregningen?  
 

Fra juni 2017 vil der gælde en ny regulering på roamingområdet i EU. Det betyder, at 
teleselskaberne ikke må kræve ekstra betaling fra forbrugerne, når de flytter deres 

mobilforbrug til et andet land i EU. I hvert fald for en del af forbruget. 

Problemet er dog, at det ikke er gratis at levere roamingydelser på tværs af 
landegrænser. Der skal stadig betales meget høje priser til de udenlandske 

teleselskaber for at danske forbrugere kan bruge de udenlandske mobilnet. 

Der er indført en mekanisme der sikrer, at teleselskaberne kan fastsætte nogle 

forbrugsgrænser, når kunderne er i udlandet. Det begrænser i en vis udstrækning de 
negative konsekvenser af indgrebet, men fjerne dem ikke. Der er stadig en regning, 
der skal betales for roaming. Og spørgsmålet er, hvor den skal sendes hen. 

Realiteten er, at det er de danske forbrugere, der kommer til at betale i form af dyrere 
og dårligere tjenester på markedet. Med indgrebet er der færre penge til investeringer 

og risiko for højere priser. 

Men det skal siges, at det kunne have været værre – hvis der ikke var blevet indført 
en forbrugsgrænse, og hvis engrospriserne ikke blev reguleret nedad. Og det kan vi 

da godt glæde os lidt over – og kvittere for indsatsen til de danske politikere og 
ministeren, der har kæmpet for lavere engrospriser. 

Det svarer lidt til at glæde sig over, at man kun har skudt sig selv i den ene fod – og 
ikke dem begge. 

Læs mere her: http://www.teleindu.dk/hvem-betaler-roamingregningen/  

 
 

 
Forslag til ny planlov er nu fremsat 
 

Regeringen har fremsat et forslag til ny planlov i Folketinget. Vedtages planloven, vil 
det kunne understøtte udbygningen teleinfratrukturen. Der er især to forhold, der kan 

have en positiv betydning: 
 Lovens formål ændres til af afveje hensyn til vækst og udvikling med hensynet 

http://www.teleindu.dk/hvem-betaler-roamingregningen/


til natur og miljø. Det kan fremme hensynet til den digitale infrastruktur. 

 Der lægges op til, at lokalplaner fremadrettet kan ændres hurtigere med 
høringer helt ned til 2 uger, og at telemaster derfor hurtigere blive stillet op. 

 

Telebranchen ønsker ikke masseovervågning  

 

Debatten om overvågning og logning er blevet aktualiseret af en afgørelse ved EU-
domstolen i en svensk sag. Et teleselskab mente, at de svenske myndigheders krav 

om systematisk overvågning af teletrafikken var ulovlig, og det har selskabet fået 
medhold i hos EU-domstolen. Efter dommen har der fra flere sider lydt krav om, at de 

hjemlige selskaber skal følge afgørelsen og stoppe al videre logning. 

”Det lyder enklere, end det er. Som teleindustri har vi intet ønske om at bidrage til en 
systematisk masseovervågning af vores kunders privatliv, og vi har længe presset på 

for at man kunne finde en mere passende balance mellem behovet for at opklare og 
forhindre forbrydelser og hensynet til borgernes privatliv. Nu har EU-domstolen 

betonet samme hensyn, og Justitsministeren stillet i udsigt, at reglerne skal ændres. 
Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med,” siger Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, 
der er teleselskabernes brancheorganisation. 

Justitsministeriet har meddelt, at man ikke vil ophæve de gældende logningsregler 
indtil de nye regler er på plads. Der forventes fremsat et forslag til nye regler i 

Folketinget her i foråret. 

 Det er endnu uklart, hvordan reglerne skal ændres. ”Vi stiller os til rådighed for 
myndighederne til at arbejde med de nye logningsregler, så de både varetager 

hensynet til vores kunders privatliv og samtidig kan være en teknisk hjælp for politiet 
i at opklare alvorlige forbrydelser. Vi opfordrer til, at der hurtigst muligt findes en ny 

løsning og kommer klarhed fra myndighederne om den kommende 
logningsforpligtelse” siger Jakob Willer, direktør i Teleindustrien 

Læs mere her: http://www.teleindu.dk/telebranchen-onsker-ikke-masseovervagning/  

Ringkøbing Skjern handlede ulovligt  
 

Ringkøbing Skjern Kommune har meddelt, at kommunen annullerer det udbud og den 
kontrakt om bredbånd i kommunen, som blev indgået i november 
2015. https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/ringkoebing-skjern-kommune-

bringer-fiberbredbaands-aftale-til-ophoer  

Konkret havde Ringkøbing Skjern Kommune tildelt 70 mio. kr. i offentlig støtte til 

etablering af fiberbredbånd. Det var første gang, at der i en kommune i Danmark blev 
givet så stort et beløb i offentlig støtte til bredbånd. 

Efter Teleindustriens opfattelse blev udbuddet gennemført i åbenlys strid med reglerne 
for statsstøtte, og Teleindustrien indbragte derfor i 2016 sagen for EU-Kommissionen. 
Klagen vedrørte bl.a., at der ikke i kommunen var gennemført en tilstrækkelig 

kortlægning og afdækning af markedet og problemets omfang. Støtten blev givet på 
et meget uklart grundlag, og der var ikke opstillet klare krav om sikring af 

konkurrence og tredjepartsadgang til infrastrukturen. Også selskabet Airnet, der 
tilbyder trådløse bredbåndsløsninger i kommunen, har indbragt en klage for EU-
Kommissionen. 

Det er en brandærgerlig sag for alle parter. MI Teleindustrien er vi tilfredse med, at 
kommunen nu er nået frem til samme konklusion som os; nemlig at udbuddet ikke 

har været ordentligt forberedt og er gennemført i strid med reglerne. 

http://www.teleindu.dk/telebranchen-onsker-ikke-masseovervagning/
https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/ringkoebing-skjern-kommune-bringer-fiberbredbaands-aftale-til-ophoer
https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/ringkoebing-skjern-kommune-bringer-fiberbredbaands-aftale-til-ophoer


Når man bruger offentlige midler på bredbånd er der stor risiko for at gøre mere 

skade end gavn. Det er derfor ekstremt vigtigt at gøre det på en måde, der ikke 
skævvrider markedet eller favoriserer enkelte selskaber eller teknologier. Det er derfor 

vi har de meget klare regler på området. Og det er derfor, at det er så vigtigt at følge 
reglerne meget nøje. 

Vi håber, at eksemplet fra Ringkøbing Skjern kan være med til at skabe den 
nødvendige opmærksomhed om, hvor vigtigt der er for kommunerne at følge reglerne 
på området. Og sagen giver også anledning til at sende en opfordring til regeringen 

om at sikre klare rammer for kommunerne og et effektivt tilsyn med, at de 
kommunale aktiviteter på området ikke skævvrider markedet og er i strid med 

reglerne. 

 
TI's høringssvar i januar 2017 

 
 Høringssvar vedr. udkast til to bekendtgørelser om Planklagenævnet. 

 Høringssvar vedr. forslag til ny forordning om privatlivets fred og elektronisk 
kommunikation  

 

Se høringssvar her: http://www.teleindu.dk/brancheholdninger/horingssvar/  

 Forslag til ny forordning om privatlivets fred og elektronisk kommunikation -

2017.pdf 

http://www.teleindu.dk/brancheholdninger/horingssvar/

