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Positiv utvikling på flere områder
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1. 98 % av landets husstander kan velge mellom tre eller flere 
aksessteknologier dersom man ikke krever mer enn 4 Mbit/s 
nedstrøms kapasitet.

2. Ca. 80 % av husstandene har tilbud om bredbånd med 100 Mbit/s 

3. Fiberdekningen har økt fra 46 % i 2015 til 52 % i 2016

4. 4G-dekningen svært høy

5. Tvunget koblingssalg er avviklet



Det går bra for bransjen også
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Konkurransen fortsatt ikke god nok på høye hastigheter
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Tvunget koblingssalg slutt kun i navnet?
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Bredbånd og TV Kun bredbånd



Vanskelig å orientere seg i markedet
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- Hvor finner jeg den endelige prisen?

- Hva kommer i tillegg? 

• Linjeleie, dekoderleie/kjøp, større dekoder



Dekningen ikke god nok i grisgrendte strøk
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1. Behov for mer gjennomsiktighet i det norske markedet
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2. Mobilt bredbånd kan bidra til økt aksesskonkurranse
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Nettnøytralitet 
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«Nettnøytralitet innebærer at du via internettilbyderen din kan nå 
hele Internett og at trafikken skal behandles likt, dvs. uavhengig av 
avsender, mottaker, utstyr, applikasjon, tjeneste eller innhold.»



Nulltaksering av musikk….
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Duopol på mobilsiden
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Kilde: NKOM, «Det norske ekommarkedet 1. halvår 2017»



Låser inne kundene ytterligere + vanskelig å sammenligne
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Små datapakker til prissensitiv gruppe forsterker problemet
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- Telenor og Telias grunnpakker 
er på 1-3 GB

- 2 GB gir tre timer video i SD-
kvalitet per måned

Nulltakserte tilbud for 
musikkstrømming vil fremstå som 
attraktive, samtidig som ikke-
inkluderte tjenester vil lide. 



Styrer kundenes bruk og vaner
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“More entertainment and 
apps that won’t use up 

your data, than any other 
UK network”



Konkurransevridende
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- Hva med tjenestene som ikke er inkludert?
• SoundCloud, YouTube Red, Youtube, 

Saavn, Napster, Jango, Earbits, 
Musicovery, Apple Music (tilgjengelig 
hos Telenor, ikke Telia)…. 

• Hva med radio? Tusenvis av kanaler 
som tilbyr samme funksjon 
(musikklytting)

- Hva med mobiloperatører som leier nett? 



Svekker mediemangfoldet
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Teleselskapene blir portvoktere på internett 
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Svekker ytringsfriheten
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Forbrukerfiendtlig praksis
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1. Styrer forbrukerens frie valg, begrenser valgmulighetene
2. Konkurransevridende 

• forskjellsbehandling av innholdstilbydere
• Utelukker mindre aktører fra markedet
• Låser kundene ytterligere 

3. Skader mangfold 
4. Konkurransevridende
5. Utfordrer personvernet
6. Hindrer overgangen til større mobilpakker



Look to Finland?

23 Kilde: NKOM, «Det norske ekommarkedet 1. halvår 2017»



Ubegrenset data i Finland, mens i Norge….. 
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Vi hjelper deg! 
Sjekk forbrukerradet.no
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