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Energistyrelsen godkender Lebaras
anmodning om roamingtillæg

Energistyrelsen har godkendt Lebaras anmodning om at kunne anvende et
roamingtillæg over for selskabets kunder for at kunne dække et eventuelt
tab, når selskabets kunder roamer i EU. Det sker på baggrund af, at
selskabet har dokumenteret en negativ detailroamingfortjeneste på mere
end 3 pct. af Lebaras fortjeneste på mobiltjenester.

Siden den 15. juni 2017 har teleselskaber som udgangspunkt ikke lovligt
kunnet opkræve betaling for roaming i EU. Forbrugerne betaler derfor den
samme pris for at bruge mobiltelefonen i de øvrige EU-lande, som de gør
derhjemme.

Under særlige og ekstraordinære omstændigheder kan et teleselskab søge
Energistyrelsen om tilladelse til at opkræve et tillæg for at få dækket et
eventuelt tab på de roamingtjenester, som selskabets kunder bruger i andre
EU-lande.

Den 30. september 2019 har Energistyrelsen truffet afgørelse og godkendt
Lebaras anmodning om på baggrund af selskabets særlige og ekstraordinære
omstændigheder at kunne anvende et roamingtillæg over for selskabets
kunder. Det vil derved give Lebara mulighed for at opkræve et tillæg, når
selskabets kunder roamer i EU. Det godkendte roamingtillæg går ikke videre
end at sikre dækning af Lebaras forventede negative
detailroamingfortjeneste. Godkendelsen gælder for perioden fra
afgørelsestidspunktet frem til den 30. juni 2020.

Se afgørelsen her.
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Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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