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Pas på mobilregningen i efterårsferien

Om få dage starter efterårsferien, hvilket for mange danskere betyder ferie i
udlandet. Skal du til udlandet i efterårsferien, kan du med fordel skrive disse
råd bag øret. Så undgår du at blive overrasket af en høj mobilregning efter
ferien.

Rejser indenfor EU

Når du rejser inden for EU’s grænser, og har roaming inkluderet i dit
abonnement, kan du bruge din telefon ligesom herhjemme. Det betyder, at du
med et dansk SIM-kort kan benytte din mobil på en udenlandsk udbyders net



på samme vilkår som i Danmark.

Det betyder dog ikke, at du kan surfe ubegrænset. Ifølge reglerne kan din
udbyder nemlig sætte en fair-use-grænse for, hvor meget data der må
anvendes på at roame i EU. Anvender du mere data end den fastsatte grænse,
kan din udbyder opkræve et ekstra tillæg.

Hvornår skal du så være påpasselig?

Du skal være opmærksom på dit forbrug, når du nærmer dig EU’s
ydergrænser. Det kan være, hvis du rejser tæt på Monaco, San Marino eller
Vatikanstaten. Hopper din telefon automatisk over på et monegaskisk net,
fordi du rejser tæt på grænsen, eller ind i Monaco, kan det blive rigtig dyrt,
hvis dit abonnement ikke omfatter roaming i Monaco – også selvom du
”bare” skal tjekke din mail eller et kort på mobilen. Det gælder også for rejser
med færger og krydstogtskibe, da der ofte anvendes satellitforbindelser, som
kan medføre store tillæg. Satellitforbindelserne anvendes også indenfor EU’s
grænser.

Rejser udenfor EU

Bruger du mobilen uden for EU’s grænser, vil det oftest være dyrere, end når
du benytter den indenfor EU. Når du tænder din mobil i udlandet, er du
registreret på det udenlandske net, og her betaler du både for indkomne og
udgående opkald og for en eventuel opkaldsafgift. Mange er ikke klar over, at
telefonsvareren kan blive dyr for dig, hvis den er slået til. Er den det, betaler
du nemlig for to opkald: Et opkald til din mobiltelefon i det land, du befinder
dig i, samt et opkald fra din mobiltelefon til din telefonsvarer hjemme i
Danmark. Hvis du er i tvivl om, hvordan du slår din telefonsvarer fra, kan du
kontakte dit teleselskab.

Der er fastsat et dataloft på ca. 450 kr. både inden for og uden for EU, som
forhindrer, at regningen stiger til vejrs. Du skal dog være opmærksom på, at
opdateringen af dit forbrug kan være forsinket, så du reelt kan nå at forbruge
for et langt højere beløb, inden dit teleselskab når at aktivere spærringen.

Pas på brug af emoji’s

De populære emoji’s kan hurtigt medføre et tillæg på mobilregningen. En



sms kan kun være 160 karakterer lang, og et par emoji’s ”koster” flere
hundrede tegn, hvorfor et hjertesmiley til din elskede hjemme i Danmark
hurtigt bliver takseret som fire-fem sms’er.

Fem gode råd fra Energistyrelsen når du rejser udenfor EU

• Slå automatiske opdateringer af apps fra på din telefon, inden du
rejser hjemmefra

• Slå automatisk hentning af emails fra
• Slå din telefonsvarer fra, hvis du kan undvære den
• Tjek dine abonnementsbetingelser og slå evt. helt roaming fra

hvis du rejser uden for EU
• Benyt wifi, hvor du kan.

Læs om hvilke regler, der er for brug af mobilen inden for EU, uden for EU og
når du ringer til udlandet.

Kontaktpersoner:

Tore Kjelstrup Christensen, tkc@ens.dk +45 33 92 75 98

Anna Ulrikke Bruun, akb@ens.dk +45 33 92 68 97

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
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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 Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet.
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