
  

Metria AB,  
BESÖKSADRESS  Storgatan 75, 903 33 Umeå 

TEL 010-121 80 70 |  FAX 010-121 86 00   
E-POST e-support@metria.se  |  WEBB www.metria.se    

Avtal SeSverige 
Mellan Metria AB organisationsnummer 556799-2242, i det följande benämnda Metria, och nedanstående kund 
ingås avtal för webbtjänsten SeSverige, i detta avtal kallat Tjänsten. 

Ifylls av Metria  

1 §  DEFINITIONER 

Med GSD avses databaser med grundläggande lägesbestämd landskapsinformation som produceras och förvaltas av 
Lantmäteriet. 

2 §  VILLKOR FÖR KUNDENS NYTTJANDE 

Utöver de villkor som beskrivs i Lantmäteriets slutkundsvillkor i bilaga gäller följande:  
Kunden skall utan dröjsmål underrätta Metria om adressändring eller annan ändring som kan vara av vikt för  
Metria att känna till för uppfyllande av avtalet.  
Kunden har rätt att använda Lantmäteriets grunddataprodukt i ett år efter leverans. Därefter måste alla kopior raderas alternativt 
avtal tecknas för förlängt nyttjande av grunddataprodukten.

3 §  FÖRBINDELSE UPPDRAGSTAGARE 

Om kunden använder sig av konsult som behöver tillgång till levererad GSD för att fullfölja sitt uppdrag, skall kunden tillse att 
förbindelse tecknas med konsulten på blankett som erhålls av Metria.  

4 §  PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR 

Priset för abonnemang: 
Årlig avgift, per användare:   1 500 SEK  
Startavgift, engångsavgift:         500 SEK 
Avgifterna faktureras årligen i förskott. 

Avgiftsändring kan ske vid avtalets förlängning om meddelande om ändring gjorts tillgänglig för kunden 2 månader före denna 
tidpunkt. Mervärdesskatt tillkommer och debiteras enligt lag. Samtliga faktureringar ovan sker med betalningsvillkor 30 dagar 
netto. Vid försenad betalning utgår förseningsavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). 

5 §  SUPPORT 

Tjänsten levereras med hög tillgänglighet och kommer att finnas åtkomlig via internet 24 timmar per dygn. Undantag från 
avtalad tillgänglighet gäller vid planerat proaktivt underhåll samt vid ev. felsituation och åtgärd. Metrias kundsupport för 
SeSverige finns tillgänglig under kontorstid, telefon 010-121 80 70 eller maila till e-support@metria.se.  

Företag/organisation: Lokalkontor/avdelning:

Organisations-/personnummer: Datum: 

Kontaktperson/Namn: Adress: 

Postnummer: Ort: 

E-postadress: Telefon/Mobil: 

Fakturaadress: Fakturamärkning:   

Postnummer: Ort: 

Avtal/ärendenummer: ……………………………………………………………….. Kundnummer: ………………………………………..

Handläggare: ……………………………………………………………………………… Startdatum: …………………………………………….
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6 § KUNDENS ÅTAGANDE 

Kunden ansvarar för att användaridentitet och lösenord inte kommer i orätta händer.  

7 § UPPHOVSRÄTT 

GSD och Tjänsten skyddas av skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 

8 § ANSVARSBEGRÄNSNING 

Vad som anges angående ansvar under rubriken "Friskrivning" i bifogade Lantmäteriets slutkundsvillkor skall äga motsvarande 
tillämpning i förhållandet mellan Metria och Kunden. Det här sagda skall gälla oavsett vilka geodata (Lantmäteriets eller annan 
Dataägares) Tjänsten innefattar. 
Metrias skadeståndsansvar skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, alltid vara begränsat till direkt skada och 
till ett sammanlagt belopp motsvarande den totala ersättning Kunden erlagt till Metria enligt avtalet under de senaste 12 
(tolv) månaderna före dagen för skadans uppkomst. Metria ansvarar under inga förhållanden för förlust av data. 

9 § FORCE MAJEURE 

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt avtalet, om underlåtenheten har sin grund i 
omständighet ("Befriande omständighet"), som ligger utanför Parts kontroll, som Parten inte kunnat förutse vid avtalets 
ingående och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom 
befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets beslut eller åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, 
konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter. Part som önskar befrielse enligt punkten ovan skall utan 
dröjsmål meddela den andra Parten därom. 

10 § ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING 

Kunden har ej rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta eller pantsätta detta avtal eller sina rättigheter eller 
skyldigheter enligt detta avtal. 

11 § AVTALSTID 

Detta avtal gäller från och med avtalets tecknande och med en avtalsperiod på 12 månader. Part äger rätt säga upp avtalet 
skriftligen 1 månad före löpande avtalsperiods utgång. I annat fall förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget och med 
oförändrad uppsägningstid. 

12 § FÖRTIDA UPPHÖRANDE 

Vardera Parten äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande 
a)  om den andra Parten väsentligt bryter mot sina åtagande enligt avtalet och inte inom 30 (trettio) dagar efter 

skriftlig anmodan har vidtagit rättelse, 
b)  om någon av Parterna försatts i konkurs, träder i likvidation, inlett ackordsförhandlingar eller annars kan visas ha 

kommit på obestånd eller 
c)  om force majeure-situation enligt ovan uppkommit och varat längre tid än 6 (sex) månader. 

13 § TVIST 

Svensk lag skall tillämpas på avtalet. Tvist som uppstår i anledning av avtalet skall avgöras vid allmän domstol. Gävle tingsrätt 
skall vara första instans. 

……………………………………………………………………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………………………………………….. 
Underskrift av behörig 

…………………………………………………………………………………………….. 
Namnförtydligande 

Detta avtal skickas via post 
eller e-post: 

Metria, Storgatan 75, 903 33 Umeå  

e-support@metria.se
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Metria AB,  
BESÖKSADRESS  
Storgatan 75, 903 33 Umeå 
TEL 010-121 80 70 |  FAX 010-121 86 00  
E-POST e-support@metria.se  |  WEBB www.metria.se    
Avtal SeSverige 
Mellan Metria AB organisationsnummer 556799-2242, i det följande benämnda Metria, och nedanstående kund 
ingås avtal för webbtjänsten SeSverige, i detta avtal kallat Tjänsten. 
Ifylls av Metria  
1 §  
DEFINITIONER 
Med GSD avses databaser med grundläggande lägesbestämd landskapsinformation som produceras och förvaltas av  Lantmäteriet. 
2 §  
VILLKOR FÖR KUNDENS NYTTJANDE 
Utöver de villkor som beskrivs i Lantmäteriets slutkundsvillkor i bilaga gäller följande:  
Kunden skall utan dröjsmål underrätta Metria om adressändring eller annan ändring som kan vara av vikt för  
Metria att känna till för uppfyllande av avtalet. 
Kunden har rätt att använda Lantmäteriets grunddataprodukt i ett år efter leverans. Därefter måste alla kopior raderas alternativt
avtal tecknas för förlängt nyttjande av grunddataprodukten.
3 §  
FÖRBINDELSE UPPDRAGSTAGARE 
Om kunden använder sig av konsult som behöver tillgång till levererad GSD för att fullfölja sitt uppdrag, skall kunden tillse att  förbindelse tecknas med konsulten på blankett som erhålls av Metria.  
4 §  
PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR 
Priset för abonnemang: 
Årlig avgift, per användare:  
 1 500 SEK  
Startavgift, engångsavgift:     
    500 SEK 
Avgifterna faktureras årligen i förskott. 
Avgiftsändring kan ske vid avtalets förlängning om meddelande om ändring gjorts tillgänglig för kunden 2 månader före denna  tidpunkt. Mervärdesskatt tillkommer och debiteras enligt lag. Samtliga faktureringar ovan sker med betalningsvillkor 30 dagar  netto. Vid försenad betalning utgår förseningsavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). 
5 §  
SUPPORT 
Tjänsten levereras med hög tillgänglighet och kommer att finnas åtkomlig via internet 24 timmar per dygn. Undantag från  avtalad tillgänglighet gäller vid planerat proaktivt underhåll samt vid ev. felsituation och åtgärd. Metrias kundsupport för  SeSverige finns tillgänglig under kontorstid, telefon 010-121 80 70 eller maila till 
e-support@metria.se
.  
Företag/organisation:
Lokalkontor/avdelning:
Organisations-/personnummer: 
Datum: 
Kontaktperson/Namn: 
Adress: 
Postnummer: 
Ort: 
E-postadress: 
Telefon/Mobil: 
Fakturaadress: 
Fakturamärkning:   
Postnummer: 
Ort: 
Avtal/ärendenummer: ………………………………………………………………..
Kundnummer: ………………………………………..
Handläggare
:
………………………………………………………………………………
Startdatum: …………………………………………….
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6 § 
KUNDENS ÅTAGANDE 
Kunden ansvarar för att användaridentitet och lösenord inte kommer i orätta händer.  
7 § 
UPPHOVSRÄTT 
GSD och Tjänsten skyddas av skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. 
8 § 
ANSVARSBEGRÄNSNING 
Vad som anges angående ansvar under rubriken "Friskrivning" i bifogade Lantmäteriets slutkundsvillkor skall äga motsvarande  tillämpning i förhållandet mellan Metria och Kunden. Det här sagda skall gälla oavsett vilka geodata (Lantmäteriets eller annan  Dataägares) Tjänsten innefattar. 
Metrias skadeståndsansvar skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, alltid vara begränsat till direkt skada och  till ett sammanlagt belopp motsvarande den totala ersättning Kunden erlagt till Metria enligt avtalet under de senaste 12 
(tolv) månaderna före dagen för skadans uppkomst. Metria ansvarar under inga förhållanden för förlust av data. 
9 § 
FORCE MAJEURE 
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt avtalet, om underlåtenheten har sin grund i  omständighet ("Befriande omständighet"), som ligger utanför Parts kontroll, som Parten inte kunnat förutse vid avtalets 
ingående och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom  befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets beslut eller åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning,  konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter. Part som önskar befrielse enligt punkten ovan skall utan  dröjsmål meddela den andra Parten därom. 
10 § 
ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING 
Kunden har ej rätt att utan motpartens skriftliga medgivande överlåta eller pantsätta detta avtal eller sina rättigheter eller  skyldigheter enligt detta avtal. 
11 § 
AVTALSTID 
Detta avtal gäller från och med avtalets tecknande och med en avtalsperiod på 12 månader. Part äger rätt säga upp avtalet  skriftligen 1 månad före löpande avtalsperiods utgång. I annat fall förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget och med  oförändrad uppsägningstid. 
12 § 
FÖRTIDA UPPHÖRANDE 
Vardera Parten äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande 
a)  
om den andra Parten väsentligt bryter mot sina åtagande enligt avtalet och inte inom 30 (trettio) dagar efter  skriftlig anmodan har vidtagit rättelse, 
b)  
om någon av Parterna försatts i konkurs, träder i likvidation, inlett ackordsförhandlingar eller annars kan visas ha  kommit på obestånd eller 
c)  
om force majeure-situation enligt ovan uppkommit och varat längre tid än 6 (sex) månader. 
13 § 
TVIST 
Svensk lag skall tillämpas på avtalet. Tvist som uppstår i anledning av avtalet skall avgöras vid allmän domstol. Gävle tingsrätt  skall vara första instans. 
……………………………………………………………………………………………… 
Ort och datum 
…………………………………………………………………………………………….. 
Underskrift av behörig 
…………………………………………………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
Detta avtal skickas via post 
eller e-post: 
Metria, Storgatan 75, 903 33 Umeå  
e-support@metria.se
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