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Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud?
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THE DEATH OF TV
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Teknologien er ikke utfordringen 

– men gode nok rammebetingelser for investeringer
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Nettoperatørene opererer under høy konkurranseintensitet - og den er økende

Dette fører til stor markedsdynamikk, innovasjon og høye investeringer

• Nye konkurrenter

• Økt leverandørmakt

• Økt kundemakt

• Nye substitutter
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Nye konkurrenter: Etablering av mange nye aktører har ført til intens 

konkurranse om markedsandeler

• Det er totalt 50 bredbåndsaktører i Norge (over 2500 kunder)

• Høy konkurranse fører til at all ledig kontantstrøm brukes på 

utbygging og produktutvikling. Ingen av selskapene har utbetalt 

utbytte de siste 5 årene. 

• Dette viser at dagens politiske målsetting om at private skal bygge 

ut har vært vellykket

• Men - det viser også at alle forhold som gjør at inntektene til 

netteiere blir mindre – fører til mindre utbygging

All fri kontantstrøm investeres i nett og tjenesteutvikling. Mindre inntekter til netteiere = mindre investeringer

Kilde: PTT, Proff.no, Core Group

Kombinert kontantstrøm 10 hurtigst-voksende 

nettoperatørene  (MNOK, 2012)
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Substitutter: Kunder har stadig sterkere substitutter fra nettverks- og 

innholdssiden

Kundenes reelle valgmulighet vil øke fremover med innføring av ny teknologi

Kilde: Citi research, Core Group estimates 

• De fleste norske kunder har tilgang til 3-4 ulike bredbåndsnett 

(xDSL, Mobil, HFC, FTTH)

• 4G i dag - 5G forventes å starte kommersiell utrulling i 2020*.

• xDSL fortsetter utviklingen (vectoring-100Mbps)

• Nye innholds-aggregatorer som Netflix, HBO, Magine konkurrerer 

mot netteiere

• Internettselskaper (Apple TV, Chromecast, Amazon instant video) 

binder kundene til deres økosystem

Estimert penetrasjon av Netflix i Norge            

(´000 abonnenter)
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Leverandørmakt: Leverandørene har økt kravene om betaling fra 

netteiere de siste årene

Høyere innholdskostnader og OTT kan føre til mindre investeringer

Kilde: Proff.no, Core Group

Driftsmarginene svekkes for TV og andre 

lineare medier • Reklamepenger forventes flyttet fra TV til internett over tid. Dette 

vil påvirke TV-kanalene på lik linje med papiraviser

• TV kanaler prøver å endre modellen sin fra reklame-inntekter til 

mer brukerbetaling – dette kan føre til mindre fri kontantstrøm til 

investeringer i nett.

• Leverandørene forsøker også å levere rett til kundene gjennom 

egen OTT løsninger som også kan føre til mindre investeringer i 

nett. 

0 % 

4 % 

8 % 

12 % 

16 % 

20 % 

2008 2009 2010 2011 2012 

avis uke og magasiner TV 



Leverandørmakt: Leverandører bygger formuer i skatteparadis basert på 

gratis bruk av nettene

Store betalingsstrømmer fra kunder rett til utenlandske selskaper kan minske norske investeringer

Kilde: Proff.no, Core Group

De som nå tjener mest penger – betaler ikke 

for innsatsfaktorene (årlig omsetning mrd

USD). • De som tjener stadig mer penger –

betaler ikke for kapasiteten i nettet.

Kilder: MarketWatch, Samsung IR, Core group



Kundemakt: Kundene har mange valg, og deres forhandlingsposisjon blir 

stadig sterkere

Stadig flere bor i borrettslag, og dette øker forhandlingsmakten overfor netteier 

Kilde: SSB, NBBL, Core Group 

• Andelen av boliger tilknyttet borrettslag øker raskt i tettsteder

• Borrettslagene integrerer seg bakover i verdikjeden ved å eie 

bredbånds-access i bygget

2 misforståelser om borettslagsmarkedet

# 1: ”Borettslag er bundet av lange kontrakter” – Feil

# 2: ”Borettslagskunder kan ikke velge” – Feil

OBOS boliger som andel av boligmassen i 

Oslo
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Konklusjon: Nettoperatørene i Norge opererer i dag under høy 

konkurranseintensitet og den er økende

Alle forhold som senker netteieres inntekter vil føre til mindre investeringer. Myndighetene må legge til rette for at 

netteiere kan ha forutsigbare inntekter og lave kostnader = mer investeringer 

• Intens kamp om markedsandeler

• Økende krav fra TV kanaler og innholds aktører

• Stadig flere substitutter fra nettverks- og 

innholdssiden

• Økende frihet og forhandlingsmakt hos kunden
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Alle forhold som senker netteieres inntekter vil føre til mindre investeringer. Myndighetene må legge til rette for at 

netteiere kan ha forutsigbare inntekter og lave kostnader = mer investeringer 

1. Stimulere til mest mulig infrastruktur konkurranse

2. Ikke statlige pålegg om åpning av private nett som ikke 

er SMP

3. Ikke statlig inngripen i forretningsmodeller – (f.eks. 

pålegg om un-bundling av tjenester)

4. Ikke hindre innovasjon og investeringer ved for streng 

tolkning av NN / trafikkstyring

5. Frigjøre frekvenser til mobilt bredbånd

6. Bidra til lavere kostnader for utbygging (f.eks. 

graveregime og eiendomsskatt)
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Konklusjon: Kundene får det beste tv- og bredbåndstilbudet ved at 

Myndighetene regulerer minst mulig


