Regler for benyttelse af Bispenets bredbåndsforbindelse og netværk
Generelle regler:
1. Som bruger af Bispenet forpligter du dig til at holde dig informeret om aktuelle regler
og eventuelle ændringer på netværket. Disse vil blive offentliggjort ved opslag og
ved omdeling til husstandene.
2. Brugere har selv det fulde ansvar for husstandens computere, programmer og data,
der befinder sig på disse. Bispenets netværk kan på ingen måde drages til ansvar for
eventuel ødelæggelse af hardware, software eller tab af data som følge af fejl
opstået på netværket eller i forbindelse med anvendelsen af netværket. Bispenet er
heller ikke ansvarlig for tab opstået som følge af manglende adgang til informationer
eller tjenester på netværket.
3. Den enkelte beboer er ansvarlig for enhver datatrafik, der genereres fra dennes
lejlighed.
4. Udbedring af fejl eller skader forårsaget af ændringer i den oprindelige installation
sker for brugerens regning.
5. Det er ikke tilladt at videregive husstandens adgang til netværket - hverken
permanent eller midlertidigt hverken ved hjælp af kabelforbindelse, trådløs
netværksforbindelse eller andet netværksudstyr.
Trådløst netværk skal sikres effektivt mod misbrug.
6. Dansk lovgivning skal altid overholdes ved brug af Bispenet,
herunder specielt:
• Netværket må ikke anvendes til ulovlig spredning af materiale.
Det er f.eks. ikke tilladt at give andre adgang, eller selv at opnå adgang, til
ulovlig kopiering af software, musik, video eller billeder, der er beskyttet af
ophavsret.
•

Det er ikke tilladt at tilegne sig adgang til information, man ikke har
retmæssig adgang til.

Herunder er det ikke tilladt at:
• Forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til andres netværksressourcer
f.eks. personlig post, kataloger eller computere.
•

Overvåge eller aflytte andre netværksbrugeres netværkstrafik.

•

Forsøge at skaffe sig uretmæssig adgang til servere eller teknisk udstyr på
netværket.

Ved opkobling til netværket er straffelovens bestemmelser omhandlende racisme,
trusler, bagvaskelse og ærekrænkende virksomhed gældende.
7. En bruger af Bispenet må kun benytte den IP-adresse eller de IP-numre, som er
blevet tildelt af netværkets DHCP-server.
Det er således ikke tilladt at benytte en anden forbindelse til internettet (f.eks. ADSL
eller modem), samtidig med at man er forbundet til Bispenet. Baggrunden for denne
regel er, at to samtidige forbindelser til internettet kan forårsage, at datapakker
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flyder fra det ene netværk til det andet, hvorved netværkets stabilitet kan blive
forringet. Hvis man ønsker at benytte alternative internetforbindelser, skal stikket
fjernes fra boligens netværksstik.
8. Det er ikke tilladt at udføre IP- eller portscanninger. Dette gælder enhver form for
snifning, hacking, systematisk portscanning eller hermed beslægtede aktiviteter.
Ethvert forsøg på at skaffe sig adgang til andre beboeres computere er forbudt,
medmindre vedkommende har givet sit udtrykkelige samtykke til dette.
Sanktioner
Hvis en beboer, efter skriftlig advarsel, ikke overholder reglerne for brug af Bispenet,
kan ejendomskontoret/beboerbestyrelsen beslutte at fratage brugeren adgang til
netværket. Dette kan alt efter graden af forseelsen ske permanent eller midlertidigt.
Enhver omkostning i denne forbindelse skal afholdes af beboeren.
Hvis en bruger af Bispenet, ved en bevidst handling, deler netværk med en anden
husstand, vil begge parter blive udelukket fra at abonnere på Bispenettet for bestandigt.
Hvis netværkets sikkerhed eller drift trues eller forstyrres af forhold hos en beboer, vil
det omgående føre til afbrydelse af forbindelsen til netværket. Dette vil være gældende,
uanset om brugerne anvender netværket efter Bispenets vedtægter.
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