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Bahnhof blockerar SVT
Nu höjs röster inom Sveriges Television och
Radiotjänst för att kräva licensavgifter även av
datorägare. Möjligheten att kunna se tv-program via
sajten SVT Play är avgörande.
Nu inför Bahnhof en spärr som effektivt blockerar all
public service-media via SVT Play.
Blockeringen, ”TV Stopper”, införs som en gratistjänst för alla
Bahnhofabonnenter. För att aktivera tjänsten fyller man i ett enkelt
formulär på en beställningssida. Så fort beställningen är klar är all
åtkomst till SVT Play blockerad.
I samma ögonblick produceras ett intyg (*) som skickas till abonnenten.
I intyget framgår från vilket datum tillgången till public service-kanalerna
blockerats.
– Bahnhof har alltid stått för valfrihet. Man kan tycka vad man vill om
public service och om licensfinansieringen. Men så länge vi har det
system som vi har måste man kunna välja, på samma sätt som man
kan välja om man vill äga en tv-apparat eller inte. Vi ger våra kunder
möjligheten att välja om de vill se Sveriges Televisions tv-program i sin
dator eller inte, säger Jon Karlung, vd på Bahnhof.
”TV Stopper” innebär ingen garanti för licensfrihet, helt enkelt för att
tekniken aldrig prövats juridiskt.
– Det här är vad vi kan göra. Vi kan se till att en kund med en viss ipadress inte kommer åt public service-kanalerna, och vi kan vara
tillräckligt säkra på att tekniken fungerar för att utfärda ett intyg om
det. Men på samma sätt som man kan gå hem till grannen och se på
tv kan man antagligen ta sig runt även den här spärren, men då är det
upp till individens eget samvete, säger Jon Karlung.
Några andra blockeringstjänster är däremot inte aktuella.
– Vi filtrerar eller blockerar ingen trafik, aldrig någonsin, inte av något
skäl. Det här är ett undantag för att skapa valfrihet för våra kunder,
inte stänga in någon, säger Jon Karlung.
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(*) Ett exempel på hur intyget ser ut efter genomförd blockeringsbeställning finns att ladda ned på www.bahnhof.se/press. Där hittar du
också vårt persongalleri och bilder från andra aktuella projekt.
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Bahnhof är en nordisk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i
Stockholm, Uppsala, Borlänge, Hedemora, Lund, Malmö, Göteborg, Ponta
Delgada och Kiev.
Företaget grundades 1994 och var då Sveriges första fristående ISP (Internet
Service Provider). Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till företag och är
en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location.
Bahnhof erbjuder även bredbandsuppkopplingar och webbhotelltjänster. Bahnhof
riktar sig till företag samt privatkunder i stadsnät och i bostadsfastigheter i Norden
– ett område där Bahnhof i dag är marknadsledande.
Bahnhof ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i
Amsterdam, Frankfurt, London och Paris.
Bahnhof är ett publikt bolag och är noterat på Aktietorget.

