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Svar på rek. 1/2020 om Nordisk roaming som omfatter Færøerne og 
Grønland  
 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd  

- at etablere et nordisk roamingsamarbejde, hvor alle nordiske indbyggere frit 

kan roame på tværs af de nordiske lande og selvstyreområder 

 

Nordisk Ministerråds svar på rekommandationen  

Nordisk Ministerråd (MR-DIGITAL) støtter forslaget om et nordisk roamingsamar-

bejde, der indebærer at alle borgere i Norden, herunder de selvstyrende områder, 

kan benytte mobiltjenester uden at skulle betale høje roaming-priser. Et fælles loft 

for roaming priser i alle dele af Norden kan øge mobiliteten mellem de nordiske lande 

og bidrage til vores vision om, at gøre Norden til verdens mest integrerede region. 

 

I dag er roamingpriserne i de nordiske lande og øvrige EU- og EØS-lande reguleret  

i en fælles roaming-forordning som trådte i kraft i juni 2017. Forordningen har gjort 

det billigt for borgere i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark at bruge telefoni 

og data på rejser i de nordiske lande. For indbyggere i og rejsende til lande og områ-

der, der står uden for aftalen, som eksempelvis Grønland og Færøerne, kan det fort-

sat være dyrt at roame.  

 

For at etablere en fælles begrænsning af roaming-priserne i Norden vil MR-DIGITAL, i 

samarbejde med de nordiske landes telemyndigheder og teleselskaber og i overens-

stemmelse med den fælleseuropæiske roamingforordning, arbejde for at indgå en 

gensidig hensigtserklæring med en fælles bestræbelse om at begrænse roaming-pri-

serne i de dele af Norden, der i dag står uden for EU- og EØS-samarbejdet, samt for 

indbyggere i Grønland og på Færøerne, der roamer i de øvrige dele af Norden. Der 

findes gode eksempler på at indgå lignende bilaterale aftaler mellem Danmark og 

lande uden for EU- og EØS-samarbejdet for at imødekomme høje roaming-afgifter, 

som inkluderer Grønland og Færøerne.  


