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Ännu en kränkning från 
Antipiratbyrån – tillslag 
mot Bahnhof Internet 
 
När Bahnhof Internets personal kom till sin arbetsplats i morse 
möttes de av ett femtontal tjänstemän från Kronofogde-
myndigheten.  
De kom för att beslagta datorer som ska ha använts för att sprida 
upphovsrättsskyddad film och musik. 
 
- En första genomgång tyder på att någon av företagets mer än 20 000 kunder har delat ut, 
eller lagt upp, upphovsrättskyddade filer på en server som han eller hon hyr av oss. Det är 
förstås allvarligt, och strider mot våra regler. Detta har Antipiratbyrån reagerat på, och bett 
Tingsrätten att begära ett tillslag mot Bahnhof Internet. Inte mot kunden, utan mot oss. 
Tingsrätten har sedan svalt Antipiratbyråns argument utan att rådfråga någon annan instans 
– detta framgår av tillslagsprotokollet, berättar Jon Karlung, Vd på Bahnhof Internet. 
 
- Att göra en razzia hos den som erbjuder en kommunikationstjänst på de grunderna är som 
att slå till mot Posten för att någon skickar otillåtna brev, eller mot Telia för att någon 
uppmuntrar till brott per telefon. Vi är självklart ansvariga i det här fallet, men vi måste ju få 
en ärlig chans att reagera på otillåtet material., fortsätter han. 
 
Omfattningen är dessutom extremt begränsad. Anmälan till tingsrätten handlar om fyra 
spelfilmer och åtta musiktitlar. Det är allt. Det ska ställas i proportion till femton tjänstemän 
från Kronofogdemyndigheten och ytterligare ett tiotal konsulter som har i uppgift att leta reda 
på filerna. 
 
- Bahnhof Internet tar naturligtvis helt och hållet avstånd från all verksamhet som är olaglig. I 
våra kundavtal framgår det tydligt att företagets tjänster inte får brukas för otillåtna ändamål. 
Att distribuera piratkopierade och upphovsrättsskyddade verk hör naturligtvis dit. I övrigt 
tillämpar vi samma praxis som branschen i övrigt. Vi kan inte övervaka innehållet på allas 
hemsidor eller de filer som enskilda kunder lägger upp på det serverutrymme de hyr av oss. 
Däremot agerar vi minst lika snabbt som våra konkurrenter när vi får ett tips om otillåtet 
innehåll. Våra mycket tydliga, och väl inarbetade, rutiner innebär att den aktuella sidan 
stängs av och att kunden kontaktas. 
 
- I det här fallet har Bahnhof Internet inte fått så mycket som en indikation på att något skulle 
vara fel. Hade till exempel Antipiratbyrån kontaktat oss med anledning av de berörda filerna 
hade vi naturligtvis vidtagit mått och steg för dels stänga av kunden, dels ta bort filerna. 
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- I en märklig tolkning av Antipiratbyråns begäran antyder Tingsrätten att det är Bahnhof 
själva som med vett och vilje har delat ut upphovsrättsskyddat innehåll med hjälp av ett 
fildelningssystem. Istället för att kontakta oss direkt skriver de i sitt handläggningsprotokoll: 
 
”Det får i detta fall antas finnas risk för att föremål och/eller handlingar som har betydelse för 
utredning om [upphovsrätts-] intrånget skaffas undan eller förstörs om motparterna 
underrättas om den yrkade undersökningen och omhändertagandet.” 
 
- Bahnhof är ett seriöst affärsdrivande företag och är dessutom Sveriges äldsta Internet-
operatör. Vi har i dag drygt 20 000 kunder som köper hemsides- och servertjänster från oss. 
Till det kommer ett stort antal anslutningstjänster, till exempel fiber- och ADSL-
uppkopplingar till privatpersoner och företag. Att vi rutinmässigt skulle ägna oss åt brottslig 
verksamhet är helt befängt, avslutar Jon Karlung. 
 
Presskontakter:  Jon Karlung, 070-977 49 06, e-post: jon.karlung@bahnhof.net. 
  
Pressbilder: Högupplösta pressbilder för fri publicering finns för nedladdning på 
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Bahnhof Internet är en svensk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i 
Stockholm, Uppsala, Borlänge och Lund. 
 
Företaget grundades 1994 och var då Sveriges första fristående ISP (Internet Service 
Provider). Bahnhof erbjuder internettjänster till företag och är en ledande aktör inom hosting 
(serverdrift med totalansvar) och co-location. Bahnhof erbjuder även bredbands-
uppkopplingar och webbhotelltjänster. Dotterbolagen Bahnhof Bredband AB och GlobeCom 
Network AB riktar sig främst till privatkunder på stadsnät och i bostadsfastigheter landet runt 
men har även företagstjänster. Gruppen är privatägd, har knappt 40 anställda samt säljer 
internettjänster för över 65 MSEK per år. 
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