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Mellan x kommun (kommunen) och Y‐bolaget AB, org nr 000000‐0000,
(licenstagaren) har denna dag träffats följande

GEODATAAVTAL
Avtalsbeteckning
xxxxx/xxxx

Förutsättningar
Kommunen har det grundläggande ansvaret för samhällets försörjning av storskalig
kartinformation för samhällsbyggandet. Olika ledningsägare och andra som bygger
och förvaltar vägar, byggnader, spår och liknande anläggningar behöver tillgång till
denna information i sin verksamhet.
Ledningsdragning sker i stor utsträckning i kommunal gatumark och annan allmän
platsmark. Det är ändamålsenligt och önskvärt att ledningar förläggs där. Att flera
ledningar ligger inom samma markområde ställer krav på samordning. Det gäller vid
projektering, men även vid drift och underhållsåtgärder där en ledningsägare
behöver veta var andra ledningsägare har sina ledningar. En samordning mellan
kommunen som markägare och alla ledningsägare är viktig för att optimera
utnyttjandet av utrymmet för ledningarna, minimera risken för skador samt minska
kostnaderna för felaktig projektering och arbeten vid nyanläggning och underhåll.
En viktig förutsättning är att samtliga ledningsägare använder ”samma kartmaterial
och stomnät”. Bästa karta och stomnät bör användas så att samverkan ger optimalt
utnyttjande av utrymme och optimal samordningsvinst för alla berörda.
Även för de som bygger och förvaltar vägar, byggnader, spår och liknande
anläggningar är det på samma sätt som för ledningsägare väsentligt att samordning
sker med kommunen och andra infrastrukturbyggare.
Geodataavtalet ska reglera licenstagarens användning av kommunens primär‐
/baskarta och stomnät samt annan geodata som parterna vill teckna avtal om.
Ersättningsmodellen bygger på grundtanken att kommunens kostnader för
produktion och underhåll av dessa geodata ska fördelas mellan kommunen och
samtliga nyttjare. I ersättningsmodellen beaktas bl.a. kommunens storlek och
kvalitén, omfattningen och graden av förändring på kommunens geografiska data
samt även om kommunen kan leverera enligt en gemensam standard. De villkor som
ställs upp i avtalet har vidare utformats för att uppfylla kraven på att vara relevanta
och ickediskriminerande för jämförbara kategorier av nyttjare.
Avtalet innehåller inga definitioner. Termer och begrepp som används i avtalet ska
ha den innebörd som följer av branschpraxis och relevant lagstiftning.
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§1.

Avtalets omfattning

Detta avtal ger licenstagaren en icke exklusiv rätt att använda licensobjektet på
nedan angivna villkor. Användning utöver vad dessa villkor medger förutsätter
separat överenskommelse.
Detta avtal ersätter tidigare MBK‐avtal och, om inte annat särskilt överenskommits,
även andra avtal avseende licenstagarens rätt att nyttja kommunala geografiska
data.
§2.

Licensobjekt

Licensobjektet utgörs av i bilaga 1 angivna geografiska data i de delar av kommunen
som anges i bilagan.
§3.

Licensupplåtelse

Licenstagaren får i sin verksamhet nyttja licensobjektet för analys, planering, samråd,
tillståndsansökning, projektering, anläggningsdokumentation, drift och underhåll
samt kabelanvisning. Licenstagaren får därvid:
• Lagra och bearbeta geografiska data
• Framställa exemplar av geografiska data i pappersform och i digitalt format.
På framställda exemplar ska anges att innehållet är hämtat ur x‐kommuns
kartdatabas.
• Sprida exemplar av eller digitalt överföra geografiska data i samband med
information om de egna anläggningarna och de egna verksamheterna.
Licenstagaren får därutöver inte sprida, upplåta rätt till eller på annat sätt göra hela
eller delar av licensobjektet åtkomligt eller bearbetningsbart för tredje man.
§4.

Uppdragstagares användning av licensobjektet

Licenstagare som behöver vidareupplåta delar av sin licens till uppdragstagare som
har behov av tillgång till geografiska data för att fullfölja uppdrag åt licenstagaren,
ska se till att uppdragstagare godkänner de villkor som är förenade med upplåtelsen.
För att uppdragstagaren ska ha rätt att nyttja licensierad geografiska data utan egen
licens krävs att arbetet sker för en specificerad uppgift som är avgränsad i tid och
omfattning för licenstagarens räkning, t.ex. analyser, projektering etc.
Uppdragstagaren har inte rätt att upplåta rättigheter vidare och inte heller rätt att
nyttja upplåten geografiska data i annan verksamhet än vad som uppdragits.
Uppdragstagaren får dock, på samma villkor som enligt första stycket, låta
underleverantör nyttja sådana data för att fullfölja sin del i uppdraget åt
licenstagaren.
§5.

Leverans

Licensobjektet ska levereras på i bilaga 1 angivet sätt.
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§6.

Ersättning

För sin rätt enligt detta avtal ska licenstagaren betala en årlig ersättning till
kommunen. Ersättningen bestäms enligt beräkningsmodell i bilaga 2. Lagstadgad
mervärdesskatt tillkommer.
Om kommunen inte uppfyller sina åtaganden enligt §§ 2 och 5 ska ersättningen
enligt ovan justeras. Sådan justering ska föregås av särskild förhandling.
Betalning ska ske mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad
betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Fakturering avseende innevarande
år ska ske senast den …………………………………..
§7.

Skydd av landskapsinformation

Licenstagaren upplyses om att databaslagrad landskapsinformation över svenskt
territorium enligt lag inte får framställas eller spridas utan särskilt tillstånd.
§8.

Licensobjektets skick

Kommunen garanterar inte att kommunens geografiska data är helt felfria, helt
aktuella eller helt fullständiga. Licenstagaren uppmärksammas särskilt på att
kommunens geografiska data inom privat tomtmark inte ajourhålls i samma
utsträckning som inom allmän platsmark.
Om licenstagaren påtalar felaktigheter i kommunens geografiska data som är av
betydelse för licenstagarens verksamhet ska kommunen rätta sina data utan
dröjsmål. Kommunens åtagande omfattar dock inte data som avser temana
fastigheter, rättigheter och detaljplaner enl bilaga 1.
§9.

Samråd

Parterna ska samråda om kommunens produktion av geografisk data så att
licenstagarens behov kan beaktas av kommunen.
Formerna för samrådet och kontaktpersoner för parterna finns angivna i bilaga 2.
§10.

Lägesredovisning

Om licenstagaren ska tillhandahålla information till kommunen om sina
anläggningars läge ska parterna komma överens om villkoren för tillhandahållandet i
särskild ordning.
§11.

Skadestånd

Skadeståndslagen och allmänna skadeståndsrättsliga principer gäller ömsesidigt
mellan parterna.
§12.

Force Majeure

Hinder som beror på Force Majeure befriar parterna från fullgörandet av villkoren i
detta avtal så länge hindret består. Part ska utan dröjsmål underrätta andra parten
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dels om skäl för befrielse, dels när hinder inte längre föreligger.
§13.

Avtalstid

Detta avtal gäller tills vidare, med ett (1) års uppsägningstid för licenstagaren och två
(2) års uppsägningstid för kommunen.

§14. Åtgärder vid avtalets upphörande
Om avtalet upphör att gälla ska licenstagaren radera licensobjektet. Licenstagaren
ska även tillse att uppdragstagare raderar kommunens geografiska data som denne
fått tillgång till med stöd av detta avtal.
§15.

Överlåtelse

Licenstagaren får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal
utan kommunens medgivande.
§16.

Koncern

Bolag som ingår i en aktiebolagsrättslig koncern eller annan företagsgrupp av
motsvarande slag får omfattas av samma avtal. De bolag som ska ha rätt att nyttja
licensobjektet enligt detta avtal anges i bilaga 2.
________________________________
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

……………………………………..

………………………………………

……………………………………..

………………………………………
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Bilaga 1 till Geodata-avtal
• Licensobjektet
• Omfattning av kommunen (ytan)
• Leverans av licensobjektet
Licensobjektet är …
Omfattning av kommunen …
Leverans av licensobjektet sker på följande sätt …

6 (7)

2011-11-25
FÖRSLAG version 1.4

Bilaga 2 till Geodata-avtal
• Bolag som omfattas av avtalet
• Beräkning av ersättning
• Former för samråd
• Kontaktpersoner hos parterna
Följande bolag omfattas av avtalet: ….
Ersättningen beräknas på följande sätt …
Samrådet genomförs…
Kontaktpersoner hos parterna …
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