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Kodex for bekæmpelse af IP-kriminalitet og ulovligt 
indhold på Internettet 
 
 
Baggrund 
 
Virksomheder udfordres løbende af kriminelle, der på internettet udnytter 
produkter og trafik til at begå ulovlige aktiviteter. Problemet er tiltagende, og 
produkter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, er særligt udsatte, da 
de er lette at kopiere og distribuere via internettet. Det ønsker 
initiativtagerne til dette Kodex at begrænse i videst muligt omfang.  
 
Dette Kodex udspringer af en fælles hensigtserklæring, der blev indgået i 
2015 mellem deltagerne i Kulturministeriets Dialogforum1. 
 
 
Formål 
 
Kodex har til formål at kommunikere en fælles erklæring om at bekæmpe 
ulovligheder på internettet samt at beskrive relevante tiltag, der stopper 
pengestrømme og trafik til ulovlige tjenester. Deltagerne, der tilslutter sig 
Kodex, tiltræder erklæringens indhold og udmønter de beskrevene tiltag i 
det omfang, de har praktisk mulighed herfor. Først og fremmest indebærer 
tilslutning en beslutning om aktivt at anvende ’Samarbejdslisten’.   

Tilslutning til Kodex er åben for alle relevante udbydere af tjenester på 
internettet som f.eks. annoncevirksomheder, betalingstjenester, sociale 
platforme, søgetjenester og udbydere af ikke-offentlige net (f.eks. skoler og 
virksomheder).  

Kodex skal ses som et supplement til gældende lovgivning og fungerer 
sammen med andre frivillige aftaler som f.eks. Code of Conduct med 
udbydere af internettjenester2, der medvirker til at opfylde tilsvarende 
formål. 

 

 
1 Dialogforum var et af flere initiativer, der udsprang af den såkaldte Ophavsretspakke, der blev 
lanceret i 2012, https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/bred-opbakning-
til-faelles-kamp-for-et-lovligt-og-trygt-internet-paa-ophavsretsomraadet/1/1/   . 
2 http://www.teleindu.dk/brancheholdninger/blokeringer-pa-nettet/  



   

Erklæring 

Deltagerne erklærer, at de:  

• Offentligt når relevant tager afstand fra, at deres 
produkter og tjenester anvendes til at understøtte 
kriminelle formål, herunder krænkelser af intellektuelle 
ejendomsrettigheder som f.eks. ophavsretligt beskyttet 
materiale. 

• Har iværksat konkrete procedurer med henblik på at 
modvirke, at virksomhedens eller institutionens produkter 
og/eller tjenester indgår i finansieringen eller 
udbredelsen af kriminel aktivitet. 

• Har informeret virksomhedens medarbejdere om, at de 
skal være opmærksomme på og modvirke evt. misbrug af 
virksomhedens produkter og tjenester til ulovlige formål. 

• Forpligter sig til at anvende Samarbejdslisten over 
internetsider, der tilbyder ulovlige tjenester. 

• Modvirker, at deltagerens virksomhed er med til at 
finansiere eller synliggøre tjenester, der tilbyder ulovligt 
indhold, herunder krænkelser af ophavsretligt beskyttet 
indhold og produkter. 

• I videst muligt omfang undlader at levere service eller 
produkter til disse tjenester. 
 

Målet er at bidrage til, at internettet forbliver en sikker 
markedsplads for lovlige aktører inden for de brancher, der 
tilslutter sig. Deltagerne vil samtidig medvirke til at skabe 
øget tryghed for forbrugerne.  

Deltagerne i Kodex vil derfor implementere og anvende 
Samarbejdslisten3, der er udarbejdet i overensstemmelse 
med nedenstående retningslinjer.  

 

 

 
3 Betegnelsen ’samarbejdsliste’ er valgt mhp. at afspejle, at listen tilvejebringes og nyttiggøres 
gennem samarbejde mellem alle parter offentlige som private   



   

Samarbejdslisten 

Omdrejningspunktet for Kodex er aktiv brug af Samarbejdslisten: 

a) Kriterier for optagelse på Samarbejdslisten   

Samarbejdslisten omfatter følgende internetsider (URL-adresser): 

• Internetsider, som giver adgang til internettjenester, der er erklæret 
ulovlige af danske myndigheder (f.eks. domstolene).  

Oplistning af disse internetsider tjener det formål at afskære 
pengestrømme til ulovlige tjenester ved at gøre annoncører, 
betalingsformidlere og andre relevante aktører opmærksomme på 
ulovlige aktiviteter.  

b) Tilgængelighed af Samarbejdslisten  

Samarbejdslisten er som udgangspunkt fortrolig i sin helhed for alle andre 
end de virksomheder, der samarbejder om listen. Dette er for ikke unødigt at 
synliggøre sites med ulovligt indhold. Personer, virksomheder og 
organisationer har dog til enhver tid mulighed for at forhøre sig, om en 
bestemt side findes på listen. 

 

Organisering 

Der nedsættes blandt deltagerne i Kodex en Kodex-styregruppe, der har det 
overordnede ansvar for at evaluere indsatsen og sikre fremdrift. 
Styregruppen skal repræsentere alle grupper af interessenter dog højst 8 
personer. 
 
Kodex-styregruppen kan nedsætte et forretningsudvalg på højst 3 personer.  
Forretningsudvalget kan om fornødent rådgive om specifikke tiltag og 
procedurer for anvendelse af Samarbejdslisten og andre værktøjer, der kan  
målrettes et givent område i takt med, at nye aktører tilslutter sig.  
 
Kodex-styregruppen mødes en gang årligt.  
 
 
 
 


