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Bilaga B Ramavtal – Fördjupad samverkan mellan  
    det statliga Lantmäteriet och kommunerna
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Bilaga C  Ersättningsmodell som underlag för normal- 
    avtal mellan Lantmäteriet och kommunerna
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Bilaga D  Normalavtal

NORMALAVTAL
Detta normalavtal avser samverkan beträffande uppbyggnad och nyttjande av 
digital registerkarta i kommuner där fastighetsbildningen är statlig.

Avtal om samverkan avseende uppbyggnad och 
nyttjande av digital registerkarta (DRK)

Mellan.………………kommun och Lantmäteriverket har följande avtal om 
samverkan kring uppbyggnad och nyttjande av digital registerkarta (DRK) 
träffats.

1§ Förutsättningar
Detta avtal avser uppbyggnad och nyttjande av DRK (registerkarta som förs 
med automatisk behandling enligt lagen 2000:224 om fastighetsregister och 
förordningen 2000:308 om fastighetsregister).

Avtalet knyter an till det ramavtal mellan det statliga Lantmäteriet och 
kommunerna om fördjupad samverkan inom lantmäteriområdet som träffades 
den 22 mars år 2000.

Material som berörs i detta avtal får disponeras på sätt som anges nedan. Med 
Lantmäteriet avses Lantmäteriverket och de statliga lantmäterimyndigheterna. 
Med kommunen avses kommunens förvaltningar samt helägda kommunala 
bolag.

2§ Omfattning
För uppbyggnad av DRK erhåller Lantmäteriet från kommunen digitalt och 
analogt underlagsmaterial beträffande fastighetsindelningen inom områden 
där storskaligt underlagsmaterial finns. Detta gäller i första hand områden med 
primärkarta/baskarta.

Lantmäteriet erhåller från kommunen även framtida kompletteringar och 
kvalitetsförbättringar som kommunen utför avseende kartinformation om 
fastighetsindelningen.
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Närmare beskrivning av berört innehåll vad gäller kommunens underlag, berörda 
geografiska områden, leveransrutiner, leveranstidpunkter, använda dataformat 
etc framgår av Bilaga A till detta avtal.

Kommunen erhåller mot rabatterad leveranskostnad digital kopia av 
fastighetsindelningen i Lantmäteriets uppbyggda DRK och uppdateringar till 
denna information över de områden där kommunen levererat underlagsmaterial. 
Närmare beskrivning av dessa leveranser redovisas i Bilaga B.

3§ Rättigheter
Lantmäteriet har inom ramen för övergripande lagstiftning fri dispositionsrätt till 
uppbyggd DRK som baseras på kommunens underlag.

Kommunen har inom ramen för övergripande lagstiftning fri dispositionsrätt 
till den digitala kopian av fastighetsindelningen i DRK inklusive uppdateringar, 
inom det område som baseras på kommunens underlag.

4§ Ekonomisk reglering
Alternativ A:

Kommunen bidrar i väsentlig omfattning med digitalt redovisad 
fastighetsindelning. Kommunen erhåller en engångsersättning, enligt principer i 
särskilt PM 1998-05-29 (bilaga till tidigare normalavtal 1998-08-12, LMV:s dnr 
507-98-2730). Den aktuella ersättningen och dess reglering framgår av bilaga 
A.

Kommunen erhåller även en årlig ersättning som år 2000 motsvarar  75 öre 
per invånare och år. Den aktuella ersättningen och dess reglering framgår av 
bilaga A. Om Lantmäteriets totala intäkter för grundläggande Landskaps- och 
fastighetsinformation förändras (jämfört med basåret 1999) så ändras kommande 
års ersättningar i proportion till detta.

Alternativ B:

Kommunen har ej bidragit med digitalt redovisad fastighetsindelning i väsentlig 
omfattning. Parterna har gemensamt finansierat uppbyggnaden av en ny databas 
och Lantmäteriet har svarat för huvuddelen av uppbyggnadsarbetet. Syftet har 
varit att båda parter ska ha fri dispositionsrätt till databasen. Parterna är överens 
om att ersättningsfrågan har reglerats tidigare. Ingen ytterligare ersättning utgår 
därför.
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5§ Ansvarsfrågor
Lantmäteriet ansvarar för uppbyggnad och ajourhållning av DRK. Kommunen 
ansvarar inför myndigheten för det tekniska underlag som kommunen levererar 
som underlag för DRK.

6§ Kontaktpersoner och samråd
Vardera parten utser kontaktperson. Utsedda kontaktpersoner anmäls löpande till 
motparten.

Kontaktpersonerna ska hålla varandra underrättade om planer och fortgående 
verksamhet i respektive organisation så att största möjliga samhällsnytta kan 
utvinnas genom samverkan.

Eventuell tvist om tolkningen av avtalet ska i första hand hänskjutas till den 
samverkansgrupp som hanterar frågor om samverkan mellan Lantmäteriet och 
kommunerna.

7§ Avtalstid
Avtalet ska gälla mellan 2000-………och……….Uppsägning av avtalet ska 
ske skriftligen sex månader före avtalstidens utgång. Sker inte detta ska avtalet 
anses vara förlängt med ytterligare ett år i taget. Om ramavtalet sägs upp kan 
uppsägning av detta avtal ske tidigare. För sådan uppsägning ska sex månaders 
uppsägningstid gälla.

Alternativ A (används om alt A i 4§ är tillämplig):

Upphör detta avtal att gälla äger vardera parten utan inskränkningar i tiden rätt 
att använda information som erhållits av den andra för myndighetsuppgifter. För 
användning därutöver, t.ex. för extern tjänste- och produktförsäljning, krävs 
motpartens medgivande.

Alternativ B (används om alt B i 4§ är tillämplig):

Upphör detta avtal att gälla äger vardera parten utan inskränkningar i tiden rätt 
att nyttja, bearbeta och sprida information som den ena parten erhållit av den 
andre.

……………………………2001 ……………………………2001

För Lantmäteriverket   För…………….……kommun

……………………..………..  ………………………………….
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Kommentarer till normalavtal om samverkan avseende 
uppbyggnad och utnyttjande av digital registerkarta 
(DRK).

1§ Förutsättningar
Mellan Lantmäteriet och svenska Kommunförbundet har ett ramavtal träffats 
den 22 mars 2000 till grund för ett fördjupat samarbete mellan Lantmäteriet 
(Lantmäteriverket och Lantmäterimyndigheterna i länen) och kommunerna. 
Ramavtalets syfte är att beskriva gemensamma synsätt och avsikter samt föreslå 
modeller för samverkansformer, finansierings- och ersättningsgrunder inom ett 
flertal områden.

Med ramavtalet som grund utarbetar parterna s k normalavtal som kan användas 
som mallar för bindande avtal mellan Lantmäteriet och enskilda kommuner. 

Det nu föreliggande normalavtalet är tillämpligt på kommuner där 
fastighetsbildningen är statlig. Normalavtalet knyter an till ramavtalet och har 
främst som syfte att:

-  maximera samhällets tillgång till digitalt redovisad fastighetsindelning 
utan att någon part förlorar på detta 

-  möjliggöra för parterna att undvika suboptimeringar och dubbelarbete

-  stimulera till utökat datautbyte med Gränssnitt 2000

Normalavtalet är skrivet för att kunna användas i de flesta kommuner där 
fastighetsbildningen är statlig. Om problem uppstår i tillämpningen av 
normalavtalet är det särskilt viktigt att parterna fokuserar på att uppnå en lösning 
som tillgodoser det beskrivna syftet.

Detta normalavtal ersätter det tidigare normalavtalet 1998-08-12 (LMV:s dnr 
507-98-2730).

2§ Omfattning
Genom avtalet ska Lantmäteriet få tillgång till all storskalig fastighetsindelning 
som finns tillgänglig i kommunen samt framtida kvalitetsförbättringar och 
kompletteringar som kommunen utför i fastighetsindelningen.

Lantmäteriet utnyttjar i dagsläget normalt inte all digital fastighetsindelning i 
kommunen vid förstagångsuppbyggnaden av DRK. Lantmäteriet åtar sig dock, 
om kommunen så önskar, att lägga in all kommunal fastighetsindelning och alla 
kvalitetsförbättringar från kommunen.
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I bilaga A bör beskrivas en tidplan för inläggning av kommunalt underlagsmaterial 
som inte utnyttjas vid förstagångsuppbyggnaden. Med hänsyn till Lantmäteriets 
plan för rikstäckning ska normalt dessa kompletteringar ske efter år 2003.

Leverans av digital kopia till kommunen:

Kommunen har enligt normalavtalet möjlighet att få en digital grundleverans 
samt uppdateringar avseende fastighetsindelning i DRK för de områden där 
kommunen levererat underlagsmaterial. För grundleverans och uppdateringar  
betalar kommunen enbart leveransavgift (avgift för uttag, sammanställning och 
leverans, jämför LMVFS1999:2, 4§). Kommunen betalar i detta fall alltså ej 
någon nyttjanderättsavgift.

Leveransavgiften baseras på Lantmäteriets interna leveransprislista. För 
leveranser enligt detta avtal gäller följande rabatterade priser:

Förstagångsleverans i KF85 eller flyttfilsformat: 
600 kronor (för 1 område) + 100 kronor per område därutöver

Uppdateringar:

2-4 leveranser per år: 20% rabatt på leverans nr 2-4
5-11 leveranser per år: 40% rabatt på leverans nr 2-11
12 leveranser per år: 50% rabatt på leverans nr 2-12

I avvaktan på möjligheten att leverera med stöd av Gränssnitt 2000 är lägsta 
leveransavgift 600kronor.

För andra förekommande leveransformat än KF85 och flyttfil tillämpas en 
motsvarande rabattkonstruktion.

Ett prisexempel: 12 leveranser per år i KF85 till en kommun som bidragit med 
data från fem tätorter kostar 1000 kronor för förstagångsleveransen (600 + 
4*100) och 600 kronor (minimiavgift) för efterföljande leveranser, totalt 7.600 
kronor/år.

Möjligheten till leverans mot enbart rabatterad leveransavgift (utan 
nyttjanderättsavgift) avser data ur DRK . Det är inte möjligt att som en följd av 
detta avtal erhålla rabatter eller dylikt i mer förädlade data och nya produkter 
från Lantmäteriet där DRK ingår.

De närmare villkoren för leveranserna till kommunen specificeras i bilaga B. 

Det är Lantmäteriets avsikt att så snart det är möjligt börja leverera data via 
Gränssnitt 2000. Om kommunen har tekniska förutsättningar för att utbyta data 
med stöd av Gränssnitt 2000 ska kommunen kunna erbjudas bättre villkor (lägre 
leveranskostnad, tätare intervall etc). Kontakta Lantmäteriverket – LF i dessa 
fall.
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I vissa fall är det lämpligt att inkludera viss samverkan utöver normalavtalet i det 
enskilda avtalet. Det kan t.ex. gälla samverkan kring information om planer och 
bestämmelser. Avtalstext om detta kan skrivas in under 2§. T.ex. kan leverans till 
kommunen mot enbart rabatterad leveransavgift behöva avse mer information än 
enbart fastighetsindelningen.

3§ Rättigheter
Avsikten är att det för berörda områden inte ska finnas kvar några inskränkningar 
i dispositionsrätten som är hänförliga till den andra parten och som kan försvåra 
och fördyra vidareutnyttjande och försäljning.

Med ”fri dispositionsrätt” menas alltså att vardera parten har full frihet att hävda 
alla rättigheter till informationen (äganderätt, upphovsrätt m.m.) som är möjliga 
att hävda med hänsyn till övergripande lagstiftning som upphovsrättslagstift-
ning, offentlighetslagstiftning, fastighetsregisterlagstiftning, kommunallag etc.

4§ Ekonomisk reglering
Alternativ A avser situationen att kommunen bidrar eller har bidragit med digital 
information i väsentlig omfattning. Lantmäteriet ersätter kommunen för rätten 
att fritt disponera informationen, bl.a som DRK.

Alternativ B avser situationen att kommunen och Lantmäteriet i samverkan 
bygger eller har byggt en helt ny databas i avsikt att vardera parten fritt ska 
kunna disponera databasen .I detta fall utgår ingen ersättning till följd av det nya 
avtalet.

Engångsersättningen i alternativ A beräknas utifrån principer i ett PM 1998-05-
29 till det tidigare normalavtalet för DRK i SLM-kommuner.

I de fall engångsersättning redan utgått bör detta kort kommenteras i avtalet. 
Avsikten är inte att engångsersättning ska kunna utgå två gånger.

Ersättningsmodellen för de årliga ersättningarna i alternativ A innebär att dessa 
kopplas till utvecklingen av Lantmäteriets totala intäkter för grundläggande 
Landskaps- och fastighetsinformation.

Engångsersättningen (om den inte redan betalts) bör betalas ut i nära anslutning 
till huvudleveransen av det kommunala underlaget. 

Den första årliga ersättningen bör betalas ut i nära anslutning till det 
halvårsskifte (31 december eller 30 juni) som infaller efter det att Lantmäteriet 
lagrat huvuddelen av den kommunala informationen i sin databas. I de fall 
Lantmäteriet betalar även andra årliga ersättningar till kommunen eftersträvas 
att utbetalningen av den årliga ersättningen enligt detta avtal samordnas med de 
årliga ersättningarna till följd av andra avtal, t.ex. för adresser, byggnader och 
planer.
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5§ Ansvarsfrågor
Se nedan 6§.

6§ Kontaktpersoner och samråd
För en bra samverkan och en effektiv och felfri uppbyggnad och ajourhållning 
av DRK är det angeläget att kontaktpersonverksamheten fungerar . Misstag 
och missförstånd kan då förebyggas så att t.ex. ansvarsfrågor inte behöver 
aktualiseras i samarbetet.

7§ Avtalstid
Lämplig avtalstid är tre år. 

Beroende på om kommunen bidragit med digital information i väsentlig 
omfattning eller inte används formulering A respektive B (jämför 4§).

Även om avtalet sägs upp behåller Lantmäteriet rätten att använda informationen 
som registerkarta enligt lagen 2000:224 om fastighetsregister.
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Bilaga E  Normalavtal mellan Svenska Kommun-  
    förbundet och Telia

ÖVERENSKOMMELSE

NORMALAVTAL MBK-GIT 1997 MELLAN
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET OCH TELIA AB

§ 1
Svenska Kommunförbundet och dåvarande Televerket träffade 1987 en 
överenskommelse till grund för samverkan inom MBK-området mellan verket 
och kommunerna. Till överenskommelsen fogades två normalavtal som underlag 
för förhandlingar regionalt /lokalt.

Erfarenheterna hittills av aktuella samverkan är goda. Utvecklingen inom 
IT-området och de förändringar som inträtt genom etableringen av Telia AB 
motiverar att samverkansformerna och villkoren nu ses över.

Det nya normalavtalet MBK-GIT 1997 har upprättats och bifogas denna 
överenskommelse.

§ 2
Telia AB och Svenska Kommunförbundet förbinder sig att i respektive 
organisationer sprida kännedom om och underlätta tillämpningen av 
normalavtalet MBK-GIT 1997.

§ 3
Telia AB och Svenska Kommunförbundet förutsätter att befintliga avtal utan 
iakttagande av uppsägningstider ersätts med avtal enligt detta normalavtal.

I de fall äldre avtal uppfattas som fördelaktigare för kommunen än ett nytt avtal 
enligt detta normalavtal, kommer det äldre avtalet att sägas upp av Telia AB med 
beaktande av avtalets uppsägningsklausuler och uppsägningstider.

Telia AB och Svenska Kommunförbundet förutsätter vidare att när ett äldre 
gällande avtal efter uppsägning ej längre är giltigt, skall ett nytt avtal enligt detta 
normalavtal tecknas så att något glapp i avtalsförhållandet mellan Telia AB 
och kommunen ej uppstår.
Farsta 1997-    Stockholm 1997-

För Telia AB    För Svenska Kommunförbundet

________________________  ______________________________

Olof Ulander, Nätchef   Evert Lindholm, Förbundsdirektör
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NORMALAVTAL MBK-GIT 1997     
            
       Samverkans- och licensavtal
     Avtalsbeteckning
     ________________

Licenstagare (namn och postadress) Licensgivare (namn och postadress)
Telia AB    _______________________kommun
Nättjänster/Transmission  _______________________
Geografisk Informations Teknik    
123 86 FARSTA     

Organisationsnummer  Organisationsnummer
556103-4249    ____________________

Bakgrund
Kommunen har det grundläggande ansvaret för samhällets försörjning av 
storskalig kartinformation för samhällsbyggandet. Telia AB har som byggare av 
infrastruktur för telekommunikation del i det grundläggande samhällsbyggandet 
och är för detta i behov av storskalig kartinformation inom samhällena. 
Samarbetet enligt detta samverkans- och licensavtal är av ovanstående skäl 
långsiktigt. Telia AB har inom avtalsområdet inga ambitioner att själv producera 
eller ajourhålla grundläggande kartinformation.

Närmare angivande av innebörd och avsikter mm framgår av bifogad 
”Kommentarer till samverkans- och licensavtalet”, bil. 1.

§ 1. Licensobjekten
Licensobjekten anges i bilaga A till detta avtal.

§ 2. Upplåtelse av licens
Licenstagaren erhåller genom denna licens rätt att för internt bruk nyttja 
licensobjekten för ledningsdokumentation, analyser och planering av 
televerksamhet, projektering av telenät, svar på förfrågningar om telekablar 
och kabelanvisningar samt underhåll av befintliga teleanläggningar på nedan 
angivna villkor.
Licensobjekten får ej nyttjas som delar i kommersiella produkter, t ex för 
framställning eller ajourhållning av telefonkatalogskartor.
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Licensen gäller till förmån för Telia AB och dotterbolag till Telia AB.

Licenstagaren redovisar till licensgivaren årligen i januari månad en förteckning 
över Telia AB:s dotterbolag.

§ 3. Licensavgift
Licensavgift utgår med de belopp och på de betalningsvillkor som anges i bilaga 
A. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Fakturering skall ske för betalning i september avseende innevarande år. 
Fakturaadress Telia AB, Nättjänster, Ekonomi/Ca 44 310, 123 86 FARSTA.

Byte av fakturaadress skall omgående skriftligt meddelas kommunen.

§ 4. Licensens omfattning
Licensen ger licenstagaren en icke exklusiv rätt att utnyttja licensobjekten för i 
punkt 2 angivna ändamål.

På produkter som framställs med licensobjekten som underlag och redovisas 
externt skall tydligt framgå att ______________________ kommun har 
upphovsrätt till licensobjekten.

Om licenstagaren vill utnyttja licensobjekten för andra än i punkt 2 angivna 
ändamål skall skriftligt godkännande inhämtas från licensgivaren.

Kontinuerlig uppdatering och ajourföring av licensobjekten får endast utföras 
av licensgivaren. I undantagsfall kan licenstagaren utföra kompletteringar för 
internt bruk.

Gör licenstagaren uppdateringar och kompletteringar skall han kunna redovisa 
vad som är licensobjektet och vad han själv tillfört eller ändrat.

Licensgivaren åtar sig inte att anpassa sin produktion eller ajourhållning till av 
licenstagaren utförda förändringar.

Licenstagaren får inte överlåta eller upplåta licensrätten, helt eller delvis, till 
annan.

Licenstagaren får ej heller överlämna licensobjekten till annan än av honom 
anlitad konsult, som då har rätt att för licenstagarens räkning arbeta med 
licensobjekten. Licenstagaren förbinder sig att skriftligen upplysa anlitad 
konsult om att de bestämmelser i detta avtal som rör rätten att förfoga över 
licensobjekten även gäller konsulten.
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Licenstagaren har även rätt att för kabelanvisning till utomstående överlämna 
behövliga delar av licensobjektet. Licenstagaren skall även i detta sammanhang 
skriftligen upplysa mottagaren om kommunens upphovsrätt.

§ 5. Licensgivarens rätt till licensobjekten
Denna licens innebär inte att licensgivarens rättigheter i form av bl a upphovsrätt  
till licensobjekten överföres till licenstagaren. Inte heller innebär den att 
licensgivarens rätt till licensobjekten eller medium på vilket licensobjekten görs 
tillgängligt för licenstagaren, överförs till denne.

§ 6. Leverans
Licensobjekten levereras på sätt som särskilt överenskommes mellan parterna, 
se bilaga A. Licenstagaren svarar själv för installation av licensobjekten. 
Leveransdag framgår av bilaga A. Leveranskostnader utgår enligt av kommunen 
fastställd taxa, vilken skall bygga på självkostnad.

§ 7. Samråd och planering
Licenstagaren erbjuds att ingå i en särskild grupp sammansatt av bl a kommunens 
förvaltningar för samråd om MBK- verksamheten (MBK = Mätning, Beräkning 
och Kartframställning), vilken årligen, med regelbundna sammanträden, skall 
ta fram ett förslag till årsplan för MBK-verksamheten. Med stöd av förslaget 
fastlägger kommunen en årsplan för underhåll av kommunens stomnät och 
ajourhållning och utveckling av kartverk i den omfattning kommunen bedömer 
nödvändigt.

Det åligger licenstagaren att vid mottagandet av licensobjekten kontrollera deras 
innehåll.

Licensgivaren garanterar inte att licensobjekten är helt felfria, aktuella eller 
fullständiga.

Kommunen förbinder sig att vid avrop ajourhålla aktuella delar av licensobjektet. 
Finns en av kommunen fastlagd årsplan för MBK-verksamheten  enligt ovan 
sträcker sig kommunens skyldighet inte längre än vad denna anger.

Kontaktpersoner i MBK-frågor är för kommunen _______________________
_________________, tel. ____________, och för Telia vad gäller avtalet Peter 
Wessman, Telia AB, Nättjänster/Transmission, Geografisk Informations Teknik, 
123 86 FARSTA, tel. 08-713 21 19 samt __________________________, Telia 
AB, Nättjänster/Transmission, Geografisk Informations Teknik, ___________
______________________, tel. _____________________, vad gäller övriga 
MBK-frågor. Byte av kontaktpersoner ska omgående skriftligt meddelas 
motparten.
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§ 8. Lägesredovisningar av teleledningar och kartor
Telia AB skall svara för inmätning i enlighet med HMK:s anvisningar av 
teleledningar i den omfattning som parterna bedömer nödvändigt.

Vid behov tillhandahåller Telia AB kommunen information om sina ledningars 
lägen i av kommunen använt koordinatsystem eller redovisat med kommunens 
karta som bakgrund. Denna information skall hanteras av kommunen med 
beaktande av licenstagarens sekretessregler och bestämmelser.

§ 9. Ansvar och sekretess
Licenstagaren ansvarar för att berörd personal instrueras och åläggs att iakttaga 
reglerna för licensobjektens användning, enligt punkt 4.

Det åligger licenstagaren att under licenstiden förvara licensobjekten på ett 
betryggande sätt så att spridning därav förhindras

§ 10. Skadestånd
Skadeståndslagen och allmänna skadeståndsrättsliga principer gäller ömsesidigt 
mellan parterna.

§ 11. Licensens giltighetstid/Uppsägning
Licensen gäller under tiden ________________ till och med _____________
____. Uppsäger inte part avtalet senast 12 månader före licenstidens utgång, 
förnyas licensen med ny licensperiod av två år i sänder med 12 månaders 
uppsägningstid.

§ 12. Hävning
Om någon part i för avtalet väsentligt avseende inte uppfyller sina skyldigheter 
enligt avtalet har den andra parten rätt att häva avtalet. Part skall dock först ges 
tillfälle att efter påpekande rätta till eventuella brister.

Detta avtal ersätter eventuellt äldre avtal avseende samma frågor som detta 
avtal.

Av detta avtal har två likalydande exemplar undertecknats och utväxlats.

Farsta____________   ____________________________

För Telia AB    För_____________________kommun
Nättjänster/Transmission    
_______________________  ___________________________
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          Bilaga A

Detta är en bilaga till avtalet (avtalsbeteckning
_________) mellan _____________ kommun och Telia AB

ÖVERENSKOMMELSE

§ 1. Licensobjekten
Licensobjekten utgöres av

dels kommunens primärkarta i analog form
dels kommunens primärkarta i digital form
dels kommunens översiktskartor 
dels tillgång till kommunens stomnät i plan och höjd

De objekt som ingår i primärkartan bygger på innehåll enligt Handbok till 
Mätningskungörelsen, (HMK), delen Kartografi. Nivåkurvor och terrängmodeller 
omfattas endast om Telia särskilt begärt det.

§ 2. Licensavgift
För den rätt licenstagaren erhållit enligt detta avtal skall licenstagaren årligen 
erlägga en licensavgift till kommunen. Licensavgiften beräknas utifrån 
omfattningen på primärkartan och ändringar i konsumentprisindex enligt 
följande formel: 

Ersättning=A x ti

där faktorn A utgörs av pris per år och hektar primärkarta  multiplicerat med 
antal ha den 1 juli resp. år.

Faktorn A beräknas årligen med hjälp av följande tabell:

  Folkmängd  Analog karta kr/ha  Digital karta kr/ha

  0-30 000 Tätort  23    25  
  Ej tätort 6*    7*
  30 001-50 000 Tätort  25    27  
  Ej tätort 6*    7*
  50 001-80 000 Tätort   27    29
  Ej tätort 6*    7*
  80 001-150 000 Tätort  33    35
  Ej tätort 6*    7*
  150 001- För dessa kommuner föreslås direkta förhandlingar parterna   
  emellan.
  Lägsta belopp per kommun och år är dock 10 000 kr.

*Den sammanlagda ersättningen utgår dock med belopp högst lika med 1,9 x den 
sammanlagda ersättningen för ”Tätort”.
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Definitioner

Med tätort avses tätort enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) tätortsavgränsning. 
”ti” är ett index som bygger dels på den rationaliseringsmöjlighet 
teknikutvecklingen ger varvid en faktor som speglar denna utveckling skall väljas. 
dels på konsumentprisutvecklingen (konsumentprisindex). Som utgångspunkt 
för konsumentprisindex väljes juli månad året före avtalets ingående.

I detta avtal väljes en rationaliseringsfaktor om 2% per år.

Kan part påvisa att rationaliseringsfaktorn borde vara inte oväsentligt högre eller 
lägre äger part i samband med ny avtalsperiod påfordra förhandling om justering 
av faktorn.

Begär Telia att  inom vissa områden även få nyttja höjdkurvor och/eller 
terrängmodeller skall ersättningen  för berörda områden höjas med 25 %.

Om Telia önskar nyttja höjdkurvor och /eller terrängmodell för betydande 
delar av primärkarteområdet skall särskild förhandling om ny procentsats 
genomföras.

Före fakturering skall en reviderad sammanställning enligt aktbilaga B skickas 
till Telia AB (kontaktmannen för avtalet).

För kopior och uttag ur databaserna, skall licenstagaren erlägga ersättning enligt 
av kommunen fastställd taxa, senast 30 dagar efter utställd faktura.

§ 3. Leverans
De analoga kartorna levereras på transperent polyesterfilm.

Den digitala informationen levereras i format KF 85 och koordinatsystem RT 90 
om inte annat överenskoms mellan parterna.

Eventuellt konverteringsarbete ersätts ej särskilt.

Leverans skall ske inom 30 dagar efter avrop.

För Telia AB    För____________________ kommun

Nättjänster/Transmission    

_______________________  ___________________________



ULI-rapport 2003:1
90

ULI-rapport 2003:1 91

          Bilaga 1

          
Gemensamma kommentarer till samverkans- och 
licensavtalet

Bakgrund
Kartorna representerar ett beaktansvärt kapital för kommunen. Framställning 
och underhåll drar stora kostnader. Det fulla värdet av kartmaterialet uppstår 
först i och med att kartmaterialet får stor spridning och fullt ut kan användas för 
rationalisering och optimering av samhällsbyggande och samhällsfunktioner. 
Härför är bl a en riktig prissättning och en rationell och välavvägd behovsstyrd 
produktion viktig. Kostnadspress och resursknapphet präglar många användare. 
För kommunen är det också väsentligt att kunna ha en trygghet och långsiktighet 
i sin planering, både genom att nyttjarna deltar i planeringen och genom att deras 
deltagande i princip avses vara obegränsat i tiden.

§ 3. Licensavgift
Om nya aktörer uppträder på marknaden och kommunen tecknar avtal med 
dessa, skall kommunen eftersträva neutralitet i förhållande till respektive parter.

§ 4. Licensens omfattning

Att Telia inte får överlämna licensobjekten annat än på de i avtalet angivna 
villkoren innebär också att Telia måste tillse att licensobjekten av t ex anställda i 
Telia inte kopieras, eller nyttjas, för enskilt bruk. 

Exempel på text som skall stå på produkter som framställs med licensobjekten 
som underlag: ”____________________ kommun har upphovsrätt till 
kartmaterialet”. Telias åtagande att skriftligt upplysa konsulter och andra 
som får ta del av licensobjekten om bestämmelserna i avtalet som rör rätten 
att förfoga över licensobjekten innebär att rutiner som rör överlämnande av 
dokumentation måste anpassas. Vid upphandling av konsulttjänster skall 
upplysning om kommunens upphovsrätt till kartmaterialet skriftligen 
lämnas till konsulten. I avtal som skrivs när geografisk dokumentation  
om nätet skall lämnas ut skall upplysning om kommunens upphovsrätt 
finnas. På stämplar o dyl som används när kartmaterial lämnas ut vid t ex 
kabelanvisning skall upplysningen finnas med.
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§ 8. Lägesredovisning av teleledningar och kartor
Av betydelse för kommunen ochTelia AB är att behövlig information om 
teleledningars läge begärs av och tillhandahålls alla som har behov av detta. 
Telia har dock ett grundläggande behov av att informationen endast sprids på 
ett sätt som är känt och kan kontrolleras av Telia. Telias skäl för detta är att 
undvika skador mm pga att aktörer (entreprenörer, planerare mfl) förlitar sig på 
inaktuell information, skade- och sabotagerisker pga att informationen kommer 
i orätta händer samt av rent konkurrensmässiga skäl, dvs att konkurrenter inte 
onödigtvis skall kunna analysera Telias nät. Häri ligger bla att Telia måste kunna 
begränsa informationsspridningen och att tex kommunerna inte skall bygga upp 
egna ”skuggbaser” över Telias nät. För kommunen ligger det också en stor fara 
i att försöka göra något sådant. Man tar på sig kostnader samt skadeansvar för 
skador som orsakas av att inaktuell information som härrör från kommunen har 
använts.

§ 9. Ansvar och sekretess
Licensobjekten är inte granskade eller godkända för spridning eftersom en liten 
förändring i innehållet, påtryck etc, upphäver tidigare spridningsgodkännande. 
Skall licensobjekten - helt eller delvis - respektive av licenstagaren framställd 
följprodukt saluföras eller spridas på annat sätt, t.ex. ställas ut för visning, ingå 
i broschyr eller rapport etc krävs tillstånd från Lantmäteriverket. Ansökan om 
sådant tillstånd skall ske via licensgivaren. Licenstagaren förbinder sig att 
tillställa licensgivaren två exemplar av varje färdig produkt.

§ 11. Licensens giltighetstid/Uppsägning
Uppsägningsparagrafen är en avvägning mellan kommunens intresse att 
långsiktigt binda Telia AB att delta i finansiering mm utan att för den skull 
ha en reglering som innebär att licensobjektet vid avtalets upphörande inte får 
nyttjas vidare och skall lämnas tillbaka. Upphör avtalet har det alltså inte dessa 
konsekvenser. Detta då Telia AB inte kan godta den risk det skulle innebära. 
Båda parter har behov av att i en snabbt föränderlig värld inte binda upp sig till 
något man inte säkert kan överblicka. Parterna är införstådda i förhållandet och 
att uppsägning inte avses ske med mindre att part har starka skäl för detta.
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Gemensamma kommentarer avseende bilaga A

§ 1. Licensobjekten
Beträffande översiktskartan/orna skall observeras att licensen utgår ifrån 
primärkarta och stomnät varför översiktskarta endast avses användas i samband 
med nyttjande av dessa.

Höjdkurvor och terrängmodeller nyttjas fn inte av Telia. I de fall höjdkurvor 
finns på primärkartan är dessa normalt endast till besvär. Om de finns på den 
primärkarta som levereras till Telia ger detta inte kommunen rätt att ta ut 
extra ersättning. Sådan rätt uppstår endast om Telia nyttjar dessa och därför 
särskilt begär att få med denna information. Börjar Telia nyttja höjdkurvor 
eller terrängmodeller inom visst område är Telia skyldigt att först begära att få 
använda dessa.

Anm. Höjduppgifter i gator mm ingår i licensen utan extra ersättning.

§ 2. Licensavgift
En teknikutveckling pågår inom mät- och kartområdet. Utvecklingen drivs bla 
av utvecklingen inom dator- och programvaruområdet. En stark utveckling pågår 
även på instrumentområdet samt vad gäller mätteknik som sådan. Övergången 
till digital kartinformationshantering bär på rationaliseringspotentialer samt, i 
och för sig, möjligheter till breddad användning även till nya kundkategorier.

Sammantaget bör teknikutvecklingen ge underlag för rationalisering av 
verksamheten. Väsentligt såväl för kommunen som externa användare är 
att dessa möjligheter på bästa sätt tas till vara för att förbilliga och förbättra 
kartverksamheten.

Avtalskonstruktionen i övrigt är sådan att ingen automatik finns som ger 
följsamhet mellan vad Telia skall betala och hur kommunens kostnader utvecklas 
för verksamheten. Då övervägande skäl enligt ovan talar för att verksamheten 
kan rationaliseras är det också skäligt att en parameter för detta byggs in i 
konstruktionen. Något egentligt underlag för att bestämma en ”rationalisering
skoefficient” saknas. Som startkoefficient har 2% rationalisering per år valts. 
Visar det sig att utvecklingen varit sådan, eller kan förväntas bli sådan, att detta 
procenttal inte speglar verkligheten, eller rimligt utfall, skall procenttalet justeras. 
Sådan justering kan begäras i samband med att ny licensperiod skall inledas. 
Som vägledning vid förhandling om justering kan användas kostnadsutfallet för 
kommunen, för liknande kommuner samt andra med liknande verksamhet (tex 
indexserier e dyl för liknande verksamhet).

Jämförelse kan för övrigt göras med att Telia fn är ålagt pristak innebärande 
sjunkande priser även för grupper där konkurrensen i sig inte tvingar fram 
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detta. Åligganden som sett i sin helhet torde innebära större åtaganden än 
att inte ändra taxorna totalt med mer än inflationen (mätt enligt KPI) minus 
2 %. Televerksamheten innehåller även den potentialer till rationalisering 
pga teknikutvecklingen. Skillnaden är att lönsam verksamhet är hårt 
konkurrensutsatt.

Skäl för begränsningsregeln är att nyttan för Telia av primärkarta i glesbygd 
inte är större än del av nyttan av att kunna använda primärkartan i tätort. 
Kompromissvis har faktorn 1,9 valts.

Ersättningen skall beräknas med stöd av sammanställning över primärkartan 
(aktbil. B). Ersättning enligt eventuellt tidigare avtal skall beräknas för tiden 
fram tom månaden före avtalets tecknande.

Beräkningsexempel

Ersättning år 1

1000 hektar tätort varav 600 hektar med digital primärkarta och 400 hektar 
analog primärkarta. 2400 hektar primärkarta utanför tätort varav 1500 hektar är 
digital. Kommunen har 22 000 innevånare. Avtalet skrivs i juli. Höjdkurvor alt 
terrängmodeller begärs ej.

Ersättning: 600 ha x 25:- kr/ha + 400 ha x 23:- kr/ha + 1500 ha x 7:- kr/ha + 
(2400-1500) ha x 6:- kr/ha = 40 100:- kr för helår. Ersättningen får maximalt 
uppgå till 1,9 x (600 ha x 25:- kr/ha + 400 ha x 23:- kr/ha) = 45 980:- kr för helår. 
Ersättning skall alltså utgå med 40 100:- kr x 6/12 = 20 500:- kr.

Ersättning år 2

Konsumentprisindex i juli år 1 antas i exemplet vara 257,3
Konsumentprisindex i juli år 2 antas i exemplet vara 263,2

1050 hektar tätort varav 700 hektar med digital primärkarta och 350 hektar 
analog primärkarta, 3700 hektar primärkarta utanför tätort varav 3000 hektar 
digital. Kommunen har 22 000 innevånare. Höjdkurvor alt terrängmodeller 
begärs ej.

Ersättning: (700 ha x 25:- kr/ha + 350 ha x 23:- kr/ha + 3000 ha x 7:- kr/ha + 
(3700 -3000) ha x 6:- kr/ha) x 263,2 /257,5 x 1 / 1,02 = 50 855:- kr. Ersättningen 
får dock högst uppgå till 1,9 x (700 ha x 25:- kr/ha + 350 x 23:- kr/ha) x 263,2 / 
257,5 x 1 / 1,02 = 48 646:- kr. Ersättningen skall alltså utgå med 48 646:- kr.



ULI-rapport 2003:1
94

ULI-rapport 2003:1 95

En ytterligare korrigeringsfaktor diskuterades vid framtagandet av bilagan. Det 
är en korrigering för olika befolkningstäthet inom tätort och primärkarteområde. 
En sådan faktor har i princip ansetts vara riktig att ha. För de kommuner som 
var aktuella vid bilagans framtagande gav dock skissad utformning av sådan 
faktor så litet utslag att man avstod från införande av sådan faktor för dessa 
kommuner.

För de fyra kommuner med över 150 000 innevånare föreslås direkta förhandlingar 
mellan parterna för överenskommelse om licensavgiftens storlek. Orsaken till 
denna avvikelse är att Svenska Kommunförbundet och Telia AB konstaterat att 
det här handlar om stora belopp och olika förutsättningar kommunerna emellan, 
som inte enkelt kan generaliseras. Övrigt innehåll i normalavtalet förutsätts gälla 
även för dessa kommuner.

§ 3. Leverans
I samband med RIX 95 kommer kommunernas stomnät att anslutas till 
riksnätet och och nya överföringssamband tas fram. För närvarande diskuteras 
möjligheten att med ett steg skapa samband mellan lokala system och SWEREF 
93, som är den svenska versionen av ett globalt 3-dimensionellt system. Med 
hänsyn till denna utveckling är parterna beredda att byta överföringsformat och 
koordinatsystem.

Allmän kommentar
Möjligheter finns givetvis till ett utvidgat samarbete i mät- och kartfrågor utöver 
vad som anges i avtalet. I många kommuner kan kommunen mot ersättning tex 
erbjuda tillgång till adresskarta samt inmätnings- och utsättningstjänster.
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          Bilaga B

____________________ kommun

Sammanställning för beräkning av licensavgift för år ___________:

Invånareantal: ______________ personer

Tätortsarea enligt SCB 1995-12-31: ______________ha

       

 Ha * SEK/Ha = Summa

1.Digital primärkarta inom tätort:   *   = 

2.Analog primärkarta inom tätort:  *   = 

3.Digital primärkarta utanför tätort:  *  7 = 

4.Analog primärkarta utanför tätort:  *  6 =    
Totalt I:     = 

Summan av 1 och 2 * 1,9    Totalt II: = 

Välj det lägsta beloppet av ”Totalt I” resp. ”Totalt II”: = 

För år 2 och framåt:
R-faktor = lägsta beloppet ”Totalt” * KPI2/KPI1*1/1,02 = 

Avrunda till närmast 100-tal SEK     = 

Licensavgift:
För tiden _____________________ = _____________SEK + moms

Uppgiftslämnare:    Godkännes:

________________________   Farsta _____________

________________________   ________________________

________________________   ________________________

________________kommun   Telia AB
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LICENSAVTAL
       Avtalsbeteckning
       xxxx/xxx

Licenstagare (namn och postadress) Licensgivare (namn och postadress)
Kartföretaget AB   Xxxxxxxxxxxxx kommun
Postadress    Xxxxxxxxxxxx 
Pnr  Postort    xxx xx Xxxxxxxx
Organisationsnummer  Organisationsnummer
xxxxxx-xxxx    xxxxxx-xxxx

Mellan Xxxxxxs kommun, nedan kallad Licensgivaren, och Kartföretaget AB, 
nedan kallat Licenstagaren, har träffats avtal om nyttjanderätt till kommunalt 
kartmaterial.

Avtalet ger ej Licenstagaren en exklusiv rätt och innebär således ingen 
inskränkning i Licensgivarens rätt att teckna motsvarande avtal med andra 
intressenter.

§1. Licensobjektet
Licensobjektet utgörs av den geografiska produkt med därtill hörande 
dokumentation och tillbehör till produkten i den form och med angivna 
specifikationer, som anges i bilaga A till detta avtal.

Licensgivaren har upphovsrätt till licensobjektet.

§2. Licenstagarens rätt att använda licensobjektet
Licenstagaren erhåller genom undertecknandet av denna licens en icke 
exklusiv, ej överlåtbar nyttjanderätt att på i denna licens angivna villkor nyttja 
licensobjektet

Alt. 1: i sin näringsverksamhet med rätt till vidareupplåtelse (försäljning)
Alt. 2: för framställning av (specificerad produkt) i en upplaga om xxxxx  
 exemplar/år. 
Alt. 3: för eget bruk (Internt yrkesmässigt bruk)
Alt. 4: för privat bruk
Alt. 5: för följande projekt (projekt som avses, tidsperiod, geografiska   
 omfattning)

Bilaga F  Avtalsmall för licensavtal för kartor och  
    geografiska databaser med attribut
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Alt. 6: för presentation på internet i rasterformat med en högsta upplösning av  
 xx pixlar per tum. (Tex 72 dpi)
Alt. 6.1:Vektordata får inte presenteras.
Alt. 6.2:Vektordata får presenteras i formatet PDF (Portable Document Format)  
 i programmet Acrobat Reader. Licenstagaren ansvarar för att Acrobat  
 Reader låses för all utskrift utom kopiering av skärmbild (print screen).
Alt. 6.3:Vektordata får presenteras om licenstagaren säkerställer att urklipp av      
 vektordata ej kan ske.

Allt annat nyttjande av licensobjektet skall regleras särskilt. 

Vid framställning av en tryckt turist-och besökskarta med tillhörande gaturegister 
görs följande tillägg:

Kartan som Licenstagaren upprättar kommer att tillhandahållas gratis till 
kommun, landsting och näringsliv samt besökare och allmänhet i Xxxxxs 
kommun.
Kartan kommer att innehålla reklam.
Licenstagaren skall, för internt bruk i kommunens verksamhet, till Licensgivaren 
leverera den av Licenstagaren framtagna databasen över Xxxxxxs kommun. 

§3. Licensgivarens åtagande
Licensgivaren åtar sig att ajourhålla och till Licenstagaren leverera licensobjektet 
enligt villkor specificerade i bilaga A.

§4. Licensavgift
Licenstagaren skall betala en årlig ersättning till Licensgivaren. Beloppets 
storlek framgår av bilaga A. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Ersättningen skall erläggas av Licenstagaren varje år oberoende av om 
Licenstagaren utnyttjar licensobjektet eller ej.

Licensrättens fortbestånd förutsätter att Licenstagaren erlagt betalning av 
licensavgift för licensobjektet.

Betalning erlägges kontant mot faktura på de betalningsvillkor som vid var tid 
tillämpas av Licensgivaren. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 
lag.

Vid §2 alt. 1 kan också tänkas ersättning i form av provision på vidareförsäljningen 
(t ex 50 %).

Vid §2 alt. 2 kan ersättningen helt eller delvis utgöras av tillgång till den 
framställda produkten.
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Vid §2 alt. 6 kan ersättningen utgöras av
alt. a) löpande provision på annonsintäkter från Licenstagarens kunder på 
Internet.
alt. b) fast avgift + löpande provision enligt alt. a).

§5. Upphovsrätt
Licensobjektet/n skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk.

Upphovsrätten till licensobjektet/n innehas av Licensgivaren. Licenstagaren åtar 
sig att medverka till att intrång i Licensgivarens upphovsrätt förhindras eller 
upphör. Om det kommer till Licenstagarens kännedom att intrång skett, skall 
Licenstagaren utan dröjsmål underrätta Licensgivaren om intrånget. Endast 
Licensgivaren får uppdatera och ajourföra licensobjektet.

På produkter, som framställs med licensobjektet som underlag, skall tydligt 
framgå att Xxxxxs kommun har upphovsrätt till licensobjektet enligt följande:

”@ Copyright Xxxxxs kommun, 2003. Kommunens upphovsrätt omfattar även 
Kartföretaget AB:s bearbetning av materialet.” 

Vidare skall anges ”All kopiering, såväl analog som digital, av materialet är 
förbjuden”.

Texterna skall placeras i kartbilden/erna.

Licensgivaren skall före framställning av ny produkt skriftligt godkänna 
produktens utseende samt formulering och placering av uppgiften om 
Licensgivarens upphovsrätt @.

Licenstagaren skall tillställa licensgivaren två exemplar av varje färdig ny 
produkt. Vid varje tryckningstillfälle skall av tryckeriet undertecknat intyg om 
upplagans storlek tillställas Licensgivaren.

Licenstagaren får inte överlåta, upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på 
annat sätt låta annan än licenstagaren, varken direkt eller indirekt, mot eller utan 
vederlag, disponera eller i övrigt förfoga över licensobjektet. Framställning av 
exemplar av licensobjektet för enskilt bruk är ej heller tillåtet.

Användningen är begränsad till licenstagaren. Utomstående, t ex konsulter, får 
arbeta med och använda licensobjektet endast i arbeten åt licenstagaren och då 
på i detta avtal angivna villkor.   

§6. Licensobjektets skick
Licensgivaren garanterar inte att licensobjektet är helt felfritt, helt aktuellt eller 
helt fullständigt. Licenstagaren är införstådd med att detta ej kan uppnås inom 
ramen för den verksamhet som kommunen bedriver.
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All uppdatering och ajourföring av licensobjektet får utföras endast av 
Licensgivaren.

§7. Licensgivarens ansvar
Licensgivaren är sålunda inte, under några omständigheter, skyldig att till 
Licenstagaren utge någon ersättning i anledning av fel i licensobjektet.

Licensgivaren har inte heller i övrigt något ansvar för skada, varken direkt eller 
indirekt, som åsamkas Licenstagaren till följd av detta avtal.

§8. Force Majeure
Om part förhindras att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal av omständighet 
utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid 
avtalets ingående och vars följder han inte skäligen kunde ha undvikit, skall detta 
utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och 
befrielse från påföljder. Om avtalets fullgörande i väsentlig del förhindras under 
längre tid än tre månader på grund av viss ovan angiven omständighet, äger part, 
utan ersättningsskyldighet, uppsäga avtalet till omedelbart upphörande.

§9. Överlåtelse av avtal
Licenstagaren äger inte rätt att överlåta detta avtal.

§10. Förtida upphörande
Om Licenstagaren i väsentlig mån eller vid upprepade tillfällen bryter 
mot villkoren i avtalet, och rättelse inte sker inom 30 dagar efter anmodan 
från Licensgivaren, får Licensgivaren säga upp avtalet till omedelbart 
upphörande. Licensgivaren äger även rätt att säga upp avtalet till omedelbart 
upphörande om Licenstagaren sätts i konkurs, inställer betalningarna, inleder 
företagsrekonstruktion eller träder i likvidation.

§11. Skydd av licensobjektet/n
Licenstagaren ansvarar för att berörd personal instrueras och åläggs att iakttaga 
i detta avtal angivna villkor för licensobjektet/ns användning.

Licenstagaren ansvarar även för att av Licenstagaren anlitad konsult skriftligen 
instrueras och åläggs att iaktta i detta avtal angivna villkor för licensobjektet/ns 
användning.

Det åligger Licenstagaren att under licenstiden förvara licensobjektet/n på ett 
betryggande sätt så att spridning därav förhindras.
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Skall licensobjektet/n helt eller delvis ställas ut för visning, ingå i karta, broschyr 
eller rapport, utgöra särskild trycksak, etc., krävs spridningsgodkännande.

Ansökan härom skall ske via Licensgivaren som ägare av licensobjektet.

§12. Skadestånd mm.
Bryter Licenstagaren mot något villkor i detta avtal skall Licenstagaren ersätta 
Licensgivarens skada oavsett om Licensgivaren väljer att säga upp avtalet 
eller ej. Innebär Licenstagarens avtalsbrott att obehörig person får tillgång till 
licensobjektet/n, skall skadan i varje enskilt fall anses uppgå till fem gånger det 
vid tiden för avtalsbrottet gällande prisbasbeloppet  enligt lagen (1962:381) om 
allmän försäkring, om inte Licensgivaren styrker att skadan är större.

Om avtalsbrottet består i att Licenstagaren framställt obehöriga kopior av hela 
eller delar av licensobjektet/n, skall  Licenstagaren betala licensavgift för de 
obehörigt framställda exemplaren samt ersättning för Licensgivarens skada 
därutöver. kopiorna skall, såvitt möjligt, återlämnas till Licensgivaren.

§13. Leverans
Leverans av licensobjektet framgår av bilaga A.

§14. Licensavtalets giltighetstid
Avtalet gäller, sedan licensavgiften erlagts, under tiden xxxx-xx-xx - - xxxx-xx-
xx. Uppsägning av avtalet skall ske 12 månader före den löpande avtalstidens 
utgång. Avtalet är annars för varje gång förlängt för en period av ett år.

§15. Återställande av licensobjektet/n
Vid detta avtals upphörande, oberoende av anledning, skall Licenstagaren 
omgående återställa  licensobjektet/n och det medium på vilket det gjorts 
tillgängligt för Licenstagaren till Licensgivaren. Licenstagaren skall därvid 
skriftligen intyga att Licenstagaren varken direkt eller indirekt och varken helt 
eller delvis innehar licensobjektet/n eller kopia därav, oavsett i vilken form 
kopian föreligger.

Har konsulter etc. arbetat med eller haft tillgång till licensobjektet/n skall 
Licenstagaren även uppvisa sådant intyg från dessa.

Licensobjektet får ej utnyttjas och produkter som framställs med stöd av 
licensobjektet/n får ej ges ut i nya upplagor efter avtalets upphörande.
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§16. Tvist
Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av 
allmän domstol.

§17. Kontaktpersoner
Licensgivarens kontaktperson angående

−  detta avtal är Xxxxx  Xxxxxxxx, tel.:                    fax:  

 e-post: 

−  licensobjektet/n och leveranser är Xxxxx Xxxxxx, tel.:   
fax:   e-post: 

Licenstagarens kontaktperson angående

− detta avtal är Xxxx  Xxxxxxxxxx, tel.:  fax:

 e-post: 

− licensobjektet/n och leveranser är Xxxxx Xxxxxxx, tel.:   
fax:   e-post: 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ort xxxx- xx-xx   Ort xxxx- xx-xx

För Kartföretaget AB   För Xxxxxs kommun

_________________________  ______________________________ 

Xxxx Xxxxxxx    Xxxxxx Xxxxxxxx
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          Bilaga X

Detta är en bilaga till licensavtalet (avtalsbeteckning 
xxxx/xxxx) mellan Xxxxxxxxx kommun och 
Zzzzzzzzzzzz AB

ÖVERENSKOMMELSE

§1. Licensobjekten (exempel)
Licensobjekten utgöres av (ett urval av nedan uppräknade objekt)

dels tillgång till kommunens stomnät i plan och höjd inkl.   
  punktbeskrivningar och stomnätsöversikter

dels kommunens primärkarta (eller baskarta) i analog  och /eller  
  digital form med objekt enligt bil. 1

dels kommunens översiktskarta i analog och/eller  digital form 
  med objekt enligt bil. 2

dels kommunens adresskarta i analog och/eller digital form  
  med objekt enligt bil. 3

dels kommunens gatu- och vägnät redovisat med länkar och noder
dels attribut i form av byggnads användning (bensinstation, hotell,  

  etc)
dels attribut till gatu- och vägnätets länkar och noder i form av  

  svängförbud, enkelriktningar, etc.
dels kommunens kartdatabas i rasterformat med objekt enligt bil. 4.
dels kommunens turistkarta
dels etc.

Licensobjektet översiktskarta är GIS-anpassat och får  utnyttjas för analyser.

§2. Ajourhållning av licensobjekten
Enligt §5 i avtalet får uppdatering och ajourföring av licensobjektet/en endast 
utföras av licensgivaren.

Alt. 1 Licensgivaren åtar sig ingen ajourhållning enligt detta avtal.
Alt. 2 Licensgivaren svarar för en årlig ajourhållning av licensobjektet/en 
avseende
 Alt.a samtliga detaljobjekt
 Alt.b detaljobjekten ….. (t ex byggnader, fastigheter etc.)
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§3. Ersättning
Licensavgift

För den rätt licenstagaren erhållit enligt detta licensavtal skall licenstagaren

alt. 1: årligen erlägga en licensavgift till licensgivaren. Licensavgiften beräknas 
som:

 A: % på kommunens årliga MBK-kostnader eller ajourhållningskostnader 
(objekten kan indelas i olika priskategorier baserat på bedömd kostnad för 
ajourhållning)

 B: ett pris i kr/ha
 C: royalty på licenstagarens försäljningsintäkter
 D: ett pris per installation (antal arbetsplatser, pc etc)
 E: ett pris per objekttyp och/eller antal objekt
 F: ett pris på ur databasen uttagen volym i kilobyte
 G: ett pris per vägkm gatu- och vägnät och/eller per objekttyp och 

vägkm.
 H: ett pris per besök på internet
 I: ett pris per ex av framställd  produkt (upplagestorlek).

alt. 2: erlägga en fast avgift i % av licensgivarens investeringar för framtagandet 
av licensobjektet

alt. 3: dels en fast avgift enligt alt. 2
 dels en årlig avgift enligt alt. 1.

alt. 4: en engångsavgift baserad på alt. 1 och/eller alt. 2.

Alt. 1 kan utgöra en kombination av alternativen A-I. T ex baserad på yta och 
antal objekt.

Kostnaden för licenstagaren beror av bl a 

- grundkostnaderna för licensobjektet 
- hur många användarna är 
- hur stor del av licensobjekten och 
- hur många objekttyper som licensen skall gälla 
- den tid under vilken licensen skall gälla 
- om licenstagaren i sin tur skall vidareförmedla data (informations-

mäklare). 
- ajourhållningsgrad 
- grad av nyttjande (t ex om licensobjektet är GIS-anpassat och licens-

tagaren skall utnyttja det för analyser.)
Ersättningen skall fr o m år xxxx regleras efter förändringen av 
konsumentprisindex för oktober månad varje år med basmånad oktober yyyy.
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Ajourhållningsavgift

För ajourhållning av objektet/en enligt §2 i avtalet erlägger licenstagaren xxxx 
kronor /år.

Avgift för korrekturläsning

För korrekturläsning av underlaget för licensobjektet debiterar licensgivaren för 
nedlagd tid enligt kommunens timdebiteringstaxa, dock högst  xxxx kronor.

Leveranskostnader

Ersättning för kopior och överföring av digital information inkl. magnetband, 
disketter o.d. debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.

§4. Leverans
Licensobjektet levereras på diskett i format (t.ex. KF85) och koordinatsystem 
(t.ex.RT 90, 2,5 gon Väst.). Leverans sker efter avrop sedan den årliga 
licensavgiften erlagts.

För licenstagaren   För licensgivaren


