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1. Inledning
Zonkartan och detaljkartorna finns att tillgå från Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) i färg eller
svartvitt. Både zonkartan och detaljkartorna är skyddade enligt Lagen om Upphovsrätt.

2. Klassning av publicering
Ifylles av sökanden
Publicering av zonkartan är tänkt att ske i:
Kommersiell

Icke kommersiell

Examensarbete
Titel: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Upplaga/utgivningsår: ______________________________________________________________

Forskningsrapport
Titel: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Upplaga/utgivningsår: ______________________________________________________________
Kommersiell

Icke kommersiell

Bok
Titel: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Upplaga/utgivningsår: _____________________________________________________________

Trädgårdskatalog
Titel: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Upplaga/utgivningsår: _____________________________________________________________
Hemsida
URL-kod: ________________________________________________________________________

Skylt
Info kring publicering: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Annat
Info kring publicering: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2.1 Avtal icke kommersiell publicering
Publicering av zonkartan eller detaljkartor i examensarbete, forskningsrapport etcetera klassas av
Riksförbundet Svensk Trädgård som icke kommersiell publicering och för detta utgår ingen avgift.

Kontaktuppgifter sökande (ifylles av sökanden):
Namn: ____________________________________________________
Adress: ____________________________________________________
E-post: ____________________________________________________

Kopia av examensarbete, forskningsrapport etcetera skickas till Riksförbundet Svensk Trädgård efter
publicering.
Det ska tydligt framgå att kartan är publicerad med tillstånd från Riksförbundet Svensk Trädgård.
Inget ytterligare användande av zonkartan eller detaljkartan kommer att ske. Nej

2.2 Godkännande icke kommersiell publicering
Icke kommersiell publicering av zonkartan och /eller detaljkartorna godkänns av
Riksförbundet Svensk Trädgård genom digital signering.
En kopia av signerat avtal (sid 1 - 3) mejlas till sökande och originalet behålls av Riksförbundet Svensk
Trädgård.
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2.3 Avtal kommersiell publicering
Publicering av zonkartan och detaljkartor i tryck, på nätet och/eller samtidig publicering av trycksak
och identisk trycksak på nätet etcetera klassas av Riksförbundet Svensk Trädgård som kommersiell
publicering och för detta utgår en avgift enligt nedan.

Kontaktuppgifter sökande (ifylles av sökanden):
Namn
Adress
E-post
Titel av trycksak
Hemside URL-kod
Upplaga

Anmärkning: ________________________________________________________________

Typ av publicering (ifylles av RST):
Trycksak

Kostnad/tryck:

1000 kr pr trycksak.

Hemsida

Kostnad/år

1500 kr

Trycksak + nätet

Kostnad/år

2000 kr första året, därefter 1 500 kr

Särskilt tryck för försäljning

Kostnad

se separat avtal

Utökad publicering

Kostnad

se separat avtal

Återkommande publicering

Kostnad

se separat avtal

Kontouppgifter för fakturering
Fakturamottagare
Organisationsnr
Faktura adress
Ev referensnummer
Faktura mailas till
E-faktura önskas
om JA, ange ev.
särskild E-postadress

Ja
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•
•

•
•

Avtalet är giltigt från senaste datum när båda parter har signerat avtalet.
Kopia av trycksak alternativt hemsidelänk skickas till RST efter publicering. Vid digital
publicering ska hänvisning göras till RST’s hemsida. Det ska tydligt framgå att kartan är
publicerad med tillstånd från Riksförbundet Svensk Trädgård.
Vid utökad publicering löper faktureringen på till dess avtalet sägs upp.
Vid nytryck av bok/tidskrift, särskilt tryck för försäljning etcetera, där publicering tidigare
godkänts, utgår en ny avgift. Sökanden ansvarar för att informera Riksförbundet Svensk
Trädgård om detta. Vid upptäckt av utebliven nyansökan kan straffavgift komma att
utkrävas.

2.4 Godkännande kommersiell publicering
Avtal för digitalsignering skickas ut när båda parter är överens om innehållet.
Efter att Riksförbundet Svensk Trädgårds Förbundsdirektör signerat avtalet mejlas en kopia av
signerat avtal (sid 1,2 4, 5) till sökande och ett utskrivet original behålls av Riksförbundet Svensk
Trädgård.

Kopia av signerat avtal (sid 4 och 5) används som underlag för fakturering.
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