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Cybercity har m d brev af 21. juli 2003 anmodet IT -og Telestyrelsen om -j
henhold til telel vens § 17 -at vurdere, "hvorvidt koaksialkabelnettet er omfattet
af samtrafikregi rne i den gældende telelov". Af sammenhængen fremgår det, at
der med begreb t koaksialkabelnettet menes de koaksialkabelnet, der anvendes til

kabeltv-formål.
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Det fremgår af ttelOvens § 77, at paner -omfattet af telelovens samtrafikbe-
stemmelser -til nhver tid kan anmode JT -og Telestyrelsen om en udtalelse om
fortolkningen af reglerne i telelovens afsnjt IV, der vedrører samtrafik.

Te]e]ovens kapit ] 2 indeholder en række definitioner på gennemgående nøg]ebe-
grebeT af betydn ng for flere af afsnittene i te]e]oven, herunder afsnit IV, der an-
går samtrafik m .1. relation ti] Cybercitys anmodning er det særligt tele]ovens §
3, stk. ], der er r levant, idet denne bestemme)se indeholder definitionen af et

te]enet.
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"Ved telenetforttåS i denne 101) enhver formfqr radio- eller kabelbaseret telein-

frastruktur, der nvendes til formidling af teleyenester, jf definitionen heraf i stk.

2 (...)"

Af bemærkningelme til telelovens § 3, stk. ], fremgår det bl.a., at

"Der er tale om n bred definition, der har til hensigt at fastsla, at telenet kan
omfatte enhver.fi rmfor tradløs eller kabelbaseret infrastruktur, der anvendes til

elektronisk trans oriaf teletjenester, if den selvstændige definitiol1 heraf
Begrebet onifatt r saledes ogsa tradløs eller kabelbaseret infrastruktur, son1 tra-
ditionelt ikke h "Ilæret betragtet som teleil1.f1-astruktur, for eksen1pel, fordi den
udelukkende eli r pril11ærr har været anvendt tilrral1sport af radio og tv, herun-
der for eksen1p l satellit- og iordbaserede r(1dio- og 11'-sendernet, kabell1,-net
m. "I'. " (JT -og Te estyre]sens understregning).

Det fre~går vjd~re af bemærkningerne t j] bestemmelsen, at

"Del er uden bet:dmng, hl,ilken IronsJ17issionsile),71010gi der er IGle om, 17eru17der

om der er IGle o n kobber- kooksial- eller fiberkabler eller evenluelle nye forJ17er_for 
kabler, der a l'l'17des Iii Iransporl af lele~ie~7esler... "
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Det er på den bafgrund IT -og Telestyrelsen s forståelse, at koaksjalkabelnettet
(kabeltv-nettet) j det omfang det anvendes tjl transmjssjon af teletjenester, jf.
defjnjtjonen her f i telelovens § 3, stk. 2 -er omfattet af telelovens defjnitjon af

telenet.

Telelovens samt~afikbestemmelser i afsnit IV finder således også anvendelse på
kabeltv-net, der ~nvendes til elektronisk transport af teletjenester.

Afs]utningsvis Sf a] IT -og Te]estyre]sen bemærke, at der ikke med den aktue]]e

lovrevision (lov om ændring af ]ov om konkurrence- og forbrugerforhold på te-

]emarkedet med flere love) er foretaget indholdsmæssige ændringer i te]elovens §

3.

Såfremt ovenståbnde giver anledning til spørgsmål. er De velkommen til at kon-

takte IT -og Telfstyrelsen.
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