
Slut med roaminggebyrer for alle 
rejsende i Den Europæiske Union: 

Hvordan fungerer det?

EU afskaffer roaminggebyrer for alle EU-rejsende fra den 15. juni 2017. Afviklingen af ekstragebyrer for 
rejsende, der ringer, sender SMS’er eller surfer på internettet fra deres mobile apparater i udlandet, er en af 
Europas største succeshistorier.

På grund af de betydelige forskelle mellem de mobilabonnementer og datapakker, der tilbydes af de forskellige 
medlemsstater i Den Europæiske Union, har Europa-Kommissionen indført beskyttelsesforanstaltninger for at 
sikre, at alle kan roame til hjemmemarkedspriser, og samtidig undgå skadelige virkninger for hjemmemarkederne.

Nogle operatører tilbyder ubegrænset eller meget store mængder data til en meget lille enhedspris. 
Eftersom disse tilbud kun findes i nogle medlemsstater, er de omfattet af en højere risiko for misbrug. For 
sådanne datapakker fremsætter Kommissionen særlige løsninger med henblik på at undgå forvridning af 
markederne og beskytte forbrugerne mod de negative følger af en stigning i hjemmemarkedspriser.

Operatøren fastsætter den tilladte mængde roamingdata ud fra engrosprisloftet for roamingdata. Det er den 
maksimale pris, som operatørerne kan pålægge hinanden for roamingkunders brug af deres netværk. Dette 
maksimalbeløb er fastsat til € 7,7 pr. GB. Den 1. januar 2018 vil det falde til € 6 pr. GB, og beløbet vil fortsat 
blive reduceret hvert år.

‣      Roaming til hjemmetakst er til alle personer, der rejser ”hjemmefra” i EU i forbindelse med arbejde eller i 
deres fritid, dvs. fra deres bopælsland eller det land, som de har fast tilknytning til. Det omfatter kunder, der 
regelmæssigt tilbringer en betydelig mængde tid i et land, hvor de studerer, arbejder eller er gået på pension.

‣      Enhver telekommunikationsudbyder, der opererer i et givet EU-land, skal som standard inkludere roaming til 
hjemmetakst i de abonnementer, de tilbyder borgerne i det samme EU-land. Rejsende kan så ringe, sende 
SMS’er og surfe på internettet fra deres mobile apparater, når de rejser i EU, uden at skulle betale mere end det, de 
betaler derhjemme.

‣      Roaming til hjemmetakst er ikke beregnet til permanent roaming (herunder permanent brug af et SIM-kort fra 
et andet land). Operatøren kan sætte spørgsmålstegn ved en kundes bopælsland/faste tilknytning, hvis kunden over 
en periode på fire måneder både har tilbragt mere tid i udlandet end derhjemme og overvejende ringer og sender 
SMS’er eller bruger mobildata udenfor operatørens hjemland.

HVAD ER ROAMING TIL HJEMMETAKST?

HVAD MED MOBILDATAFORBRUG?

Goodbye
Roaming Fees!
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For de mest fordelagtige abonnementer, der omfatter 
ubegrænset data eller data til en meget lav enhedspris 
på hjemmemarkedet (mindre end engrosprisloftet på 
€ 7,7 / GB): Når du rejser udenlands, vil du fortsat kunne 
bruge den fulde mængde taletid og SMS, som din mobilpakke 
berettiger dig til. Hvad angår datatjenester, kan du bruge for to 
gange den mængde data, som kan købes til engrosprisloftet 
for roamingdata (€ 7,7/GB) for den månedstakst, du betaler. 
For forbrug ud over denne tærskelværdi, kan operatøren 
pålægge dig et mindre ekstragebyr (højst engrosprisloftet 
på € 7,7/GB).

For forudbetalte mobilpakker uden en fast månedsafgift, 
og for hvilke operatøren ikke har anmodet om bevis for 
bopæl: Når du rejser, kan du roame til hjemmetakst for hele 
den tilbageværende månedssaldo. Hvis du betaler mindre pr. 
dataenhed end engrosprisloftet for roamingdata (€ 7,7/GB), 
får du roamingdata svarende til den mængde, der kan købes 
til engrosprisloftet for roamingdata for din tilbageværende 
månedssaldo. Hvis det er nødvendigt, kan du købe ekstra 
data, mens du er i udlandet.

Eksempel: Zoran i Tjekkiet har et (forudbetalt) pay-as-you-
go-kort med data, taletid og SMS for € 20, og han betaler 
0,5 eurocent/MB data. Den dag, han tager på ferie, har han € 
13 (€ 10,74 ekskl. moms) tilbage på sit kort.. Mens han er i 
udlandet, kan han bruge data svarende til den mængde, der 
kan købes for den resterende saldo på kortet. Han får derfor 
den mængde, der svarer til data for en værdi af € 10,74 
til engrosprisloftet for roamingdata på € 7,7/GB, dvs. mere 
end 1,4 GB.

Eksempel: I sit månedsabonnement på € 70 (€ 57,85 
ekskl. moms) har Tim, der bor i Nederlandene, ubegrænset 
taletid, SMS og data på sin smartphone. Når han rejser, 
får han ubegrænset taletid og SMS. For data får han uden 
roaminggebyrer to gange den mængde, der svarer til data 
for en værdi af € 57,85 til engrosprisloftet for roamingdata 
på € 7,7/GB, dvs. mere end 15 GB.

‣   Operatørerne kan anmode forbrugerne om at fremlægge bevis for, at de har bopæl i eller fast tilknytning til den 
pågældende operatørs hjemland inden roaming til hjemmetakst inkluderes i et nyt abonnement.

‣   Operatørerne må udelukkende bruge de oplysninger, de allerede indsamler til fakturering, til at tjekke, hvor 
meget kunderne bruger mobil- og datatjenester i udlandet i forhold til deres hjemmeforbug.

‣   Samtidig med at der undgås overdreven kontrol af forbrugerne, skal operatørerne kunne afsløre eventuelt 
misbrug af roaming til hjemmemarkedspriser, da sådanne misbrug kan have en skadelig virkning på 
hjemmemarkederne:

• Når operatørerne kontrollerer, hvorvidt forbrugerne tilbringer mere tid og bruger flere mobiltjenester i 
udlandet end derhjemme, skal de kigge på en periode på mindst fire måneder.

• Grænsearbejdere og andre, der regelmæssigt krydser EU-grænserne, er beskyttet: hvis de logger på deres 
hjemmenetværk på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af døgnet, tælles det som et døgn i bopælslandet.

• Hvis det fremgår af faktureringsoplysningerne, at en forbruger har tilbragt mere tid i udlandet end 
derhjemme og samtidig har brugt flere mobiltjenester i udlandet end derhjemme, skal operatøren i første 
omgang sende en advarselsmeddelelse til kunden.

• Derefter har kunden yderligere to uger til at underrette operatøren om sin rejsesituation eller logge på 
hjemmenetværket i sit bopælsland, for at genetablere en situation, hvor han eller hun overvejende opholder 
sig og bruger mobiltjenester derhjemme.

• Hvis en forbruger bliver i udlandet, kan operatøren pålægge et mindre roaminggebyr (højst engrosprisloftet 
for roaming, dvs. € 0,032/pr. minut for taletid, € 0,01/SMS, € 7,7/GB data i 2017).

Disse særlige regler er dog kun til brug i ganske få undtagelsestilfælde. Størstedelen af europæere tilbringer langt 
mindre end 30 dage om året i udlandet, og vil dermed slet ikke skulle forholde sig til reglerne til bekæmpelse af misbrug.

HVAD GØR KOMMISSIONEN FOR AT BESKYTTE FORBRUGERNE OG MARKEDERNE?

Sådanne maksimalgrænser for mobilpakker med en stor datamængde til lav pris burde sikre, at alle rejsendes normale 
behov for mobildata i udlandet er dækket. Fra den 1. januar 2018 reduceres engrosprisloftet for roamingdata allerede til 
€ 6/GB og igen gradvist hvert år til € 2,50/GB i 2022 (priserne bliver taget op til revision i 2019).


