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LICENSAVTAL INOM MBK-OMRÅDET MBK 
EL-97 

 
Licenstagare (namn och postadress) Licensgivare (namn och postadress) 
  
  
  
  
Organisationsnummer 
 

Organisationsnummer 
 

 
 
§ 1 Inledande bestämmelser 
 
Med MBK avses Mätning, Beräkning och Kartframställning. Avtalet reglerar tillgång 
till kommunens Bas-MBK-produkter för elnätsverksamhet och samverkan inom 
området. 
 
Till avtalet är fogat följande bilagor: 
Bilaga 1 med precisering av licensens geografiska omfattning 
Bilaga 2 med precisering av licensobjekten och deras användning 
Bilaga 3 med precisering av leveransform m m samt ersättningen för nyttjanderätten 
Bilaga 4 med sammanställning för beräkning av licensavgift samt kontaktpersoner. 
 
§ 2 Upplåtelse av licens 
 
Licenstagaren erhåller genom detta licensavtal rätt att i sin verksamhet mot ersättning 
nyttja licensgivarens befintliga och tillkommande stomnät, baskarta, registerkartor och 
adressregister inom de i bilaga 1 redovisade områdena av kommunen. Licensen ger rätt 
att nyttja kartor som underlag vid projektering och bygge, för dokumentation och för 
drift och underhåll, vid samråd och tillståndsansökningar samt som informationsbärare 
till andra som med sin verksamhet kan beröra Licenstagarens anläggningar.  
 
Licensgivaren skall tillhandahålla licensobjekt m m enligt bilaga 2. 
 
På produkter som framställs med licensobjekten som underlag och redovisas externt 
skall tydligt framgå att    kommun har upphovsrätt till licensobjekten.  
 
I syfte att förhindra otillbörligt nyttjande, svarar Licenstagaren för att berörd personal 
informeras om innebörden i avtalet. 
 
Licenstagaren får ej heller överlämna licensobjekten till annan än av honom anlitad 
uppdragstagare som skriftligen upplyses om de regler för nyttjande som licensavtalet 
innehåller. 
 
Licenstagaren har inte rätt enligt detta avtal att använda licensobjekten för kommersiella 
ändamål eller som underlag för tryckta produkter utanför Licenstagarens basverksamhet. 
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§ 3  Nyframställning och àjourhållning 
 
Licensgivaren svarar för nyframställning och àjourhållning av i § 2 nämnda kartverk 
samt utbyggnad, förtätning och underhåll av stomnät i den omfattning som bedöms 
nödvändig av Licensgivaren efter samråd med Licenstagaren och andra intressenter. 
 
Underlag med krav utöver vad som ingår i baskartan för projektering av Licenstagarens 
anläggningar inom exploateringsområden som inryms i området enligt bilaga 1 skall 
produceras av Licensgivaren efter beställning av Licenstagaren och ersättas av denne i 
varje särskilt fall. Om flera Licenstagare beställer samma underlag skall kostnaderna 
fördelas mellan dem i proportion till antalet beställare. 
 
Överenskommelse kan träffas mellan parterna om samarbete vid àjourhållning och 
uppdatering av licensobjekten. 
 
 
§ 4  Lägesredovisning 
 
Om inte annat avtalas gäller följande beträffande lägesredovisning av Licenstagarens 
anläggningar. 
 
Inom detaljplanelagda områden inom verksamhetsområdet enligt bilaga 1 svarar 
Licenstagaren för att dess nya ledningar redovisas i plan i koordinatsystem. 
 
Licenstagaren svarar för information om sina anläggningars läge och tillhandahåller på 
begäran denna information i form av utdrag ur kartor eller utsättning på plats.  
 
Licenstagaren skall utan kostnad ställa egen lägesinformation som finns i digital form 
till Licensgivarens förfogande i den omfattning som är av intresse för denne. 
 
All lämnad information skall hanteras med beaktande av Licenstagarens sekretessregler 
och bestämmelser. 
 
 
§ 5 Samråd 
 
Samråd om MBK-verksamheten skall ske fortlöpande mellan Licensgivaren och 
Licenstagaren. 
 
Vid samrådet skall Licensgivaren bl a informera om sina planer för nyframställning och 
àjourhållning av kartverk samt utbyggnad och underhåll av stomnät. 
 
Parterna skall verka för en rationell samverkan i det tekniska arbetet med detaljplaner 
och projekteringsunderlag. 
 
Parternas kontaktpersoner i MBK-frågor finns namngivna i bilaga 2. Vid utbyte av 
kontaktperson skall motparten omgående informeras skriftligen. 
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§ 6 Leverans 
 
Licensobjektens leveransform och leveranstid preciseras i bilaga 3. 
 
 
 
§ 7  Ersättning 
 
För nyttjanderätten enligt § 2 för den yta som redovisas i bilaga 1 skall Licenstagaren 
erlägga ersättningar enligt följande: 
 
Årliga licensavgifter för digital karta respektive analog karta preciseras i bilaga 3. 
 
Licensgivarens sammanställning enligt bilaga 4 av uppgifter för beräkning av 
licensavgifter skall årligen senast den__________ överlämnas till Licenstagaren för 
godkännande. 
 
Ersättningarna erläggs  -vis i efterskott mot faktura med förfallodag tidigast 30 
dagar efter det att fakturan avsänts. 
 
Samtliga ersättningar skall fr o m år   justeras med förhållandet mellan konsu-
mentprisindex för oktober månad året före och oktober månad år   . 
 
Om Licensgivaren inte uppfyller sina åtaganden enligt §§ 2 och 3 skall ersättningen 
enligt ovan regleras. Sådan reglering skall föregås av särskild förhandling. 
 
Utöver den årliga ersättningen betalar Licenstagaren kopierings- och reproduktions-
kostnaderna för erhållna kopior samt i förekommande fall kostnader för överföring av 
digitala kartdata inklusive magnetband och dylikt. 
 
 
§ 8 Avtalstid 
 
Detta avtal gäller från och med            till och med utgången av år  . 
 
Uppsäges inte avtalet skriftligen från Licensgivarens  sida minst 24 månader och från 
Licenstagarens sida minst 12 månader före avtalstiden utgång, förlängs avtalet 
automatiskt med _____ år i taget med samma uppsägningstider som tidigare (24 resp 12 
månader). Om överenskommelse angående licensavgifternas nivå, efter begäran enligt 
stycke tre, inte träffas före avtalstidens utgång förlängs dock avtalet endast ett år och 
upphör därefter. 
 
Part kan begära förhandlingar om enbart licensavgifternas storlek eller licensens 
geografiska omfattning utan att säga upp avtalet i sin helhet. Begäran om sådana 
förhandlingar skall ske skriftligen och meddelas den andra parten minst 12 månader före 
avtalstidens utgång. 
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Om Licensgivaren i väsentlig mån eller vid upprepade tillfällen bryter mot villkoren i 
avtalet, och rättelse inte sker inom 30 dagar efter anmodan från Licenstagaren får 
Licenstagaren säga upp avtalet med omedelbar verkan. 
 
Om licensavtalet upphör att gälla efter uppsägning från Licenstagaren skall denne inom 
30 dagar återlämna allt material som föreligger i digital form. Licenstagaren har dock 
rätt att behålla papperskopior av kommunens material. 
 
Vid avtalets upphörande efter uppsägning från endera parten får inte Licenstagaren 
vidareförädla eller àjourföra de avtalade licensobjekten. 
 
Eventuellt andra avtal mellan Licensgivaren och Licenstagaren som reglerar samma 
frågor som detta avtal omfattar, upphör att gälla då detta avtal träder i kraft. 
 
 
§ 9 Avtalsöverlåtelse 
 
Detta avtal får överlåtas till annan juridisk person som övertar någon av parternas 
respektive verksamheter. Vid sådan överlåtelse skall motpartens skriftliga bekräftelse av 
överlåtelsen inhämtas. 
 

_______________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt 
 
 
Ort och datum 
 

Ort och datum 
 

Licenstagarens firma 
 

Licensgivare 
 

Underskrift 
 

Underskrift 
 

Namnförtydligande 
 

Namnförtydligande 
 

 


