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Den 11. december 2018 udstedte Europa-Parlamentet og Rådet en ny forordning
1
 

(herefter forordningen) om bl.a. ændring af forordning 2015/2120. 

 

Forordningen indfører nye regler om maksimaltakster for EU-intern kommunikation 

(foretagne opkald og afsendte sms’er fra Danmark til andre EU-/EØS-lande) 

gennem en ændring af nuværende forordning om netneutralitet og international 

roaming
2
.  

 

I henhold til forordningen skal medlemsstaterne fastsætte sanktioner for 

overtrædelse af bestemmelserne vedrørende EU-intern kommunikation.  

 

I bekendtgørelse om adgang til det åbne internet og international roaming
3
 er der i 

dag fastsat regler om sanktioner og klageadgang, der finder anvendelse på 

Energistyrelsens tilsyn med overholdelse af forordningerne om adgang til det åbne 

internet og roaming. Bekendtgørelsen omfatter for nuværende ikke tilsyn, 

klageadgang og sanktionering af overtrædelser forbundet med EU-intern 

kommunikation. 

 

Udkast til bekendtgørelse om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret 

EU-intern kommunikation og international roaming er en ændring af 

bekendtgørelse om adgang til det åbne internet og international roaming, således 

at bekendtgørelsen desuden omfatter tilsyn, klageadgang og sanktionering af 

overtrædelser forbundet med EU-intern kommunikation.  

 

Bekendtgørelsesudkastet indeholder ikke bestemmelser, der vil medføre 

samfundsøkonomiske, erhvervsøkonomiske eller administrative konsekvenser for 

                                                      
1
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1971 af 11. december 2018 om oprettelse af 

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) 

og Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret), om ændring af forordning (EU) 2015/2120 og om 

ophævelse af forordning (EF) nr. 1211/2009. 
2
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger 

vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og 

brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 

531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen. 
3
 Bekendtgørelse nr. 324 af 31. marts 2016. 
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det offentlige eller erhvervslivet, der ligger ud over, hvad der følger af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1971 af 11. december 2018. 

 

Energistyrelsen har overvejet principperne for agil lovgivning og digitaliseringsklar 

lovgivning i forhold til bekendtgørelsesudkastet. Energistyrelsen har vurderet, at 

principperne ikke er relevante for de konkrete ændringer i 

bekendtgørelsesudkastet. 

 

Energistyrelsen har ligeledes vurderet, at bekendtgørelsesudkastet overholder 

regeringens fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering. 

 

Høringsmaterialet 

Høringsmaterialet, der kan downloades via Høringsportalen, omfatter: 

 

1. Høringsbrev 

2. Høringsliste 

3. Udkast til bekendtgørelse om adgang til det åbne internet, detailtakster for 

reguleret EU-intern kommunikation og international roaming 

4. Forordning (EU) 2018/1971 

 

Ikrafttrædelse og høringsfrist 

Bekendtgørelsen om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-

intern kommunikation og international roaming forventes at træde i kraft den 15. 

maj 2019. 

 

Energistyrelsen skal anmode om, at eventuelle høringssvar til udkast til 

bekendtgørelse om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-

intern kommunikation og international roaming i høring sendes til tele@ens.dk med 

henvisning til journalnummer 2019-6503 senest fredag den 12. april 2019. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Thomas Stig Mårtensson (thm@ens.dk, tlf. 33 

92 72 95). 

 

Høringssvarene vil efter høringen blive offentliggjort på Høringsportalen og 

Energistyrelsens hjemmeside. Høringssvarene vil ligeledes blive oversendt til 

Folketingets Energi, Forsynings- og Klimaudvalg. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Stig Mårtensson 


