Anslutningsavtal
Mellan Skatteverket och Brevlådeoperatör
inom Infrastrukturen för Mina meddelanden

1.

Avtalsparter

Detta avtal (“Anslutningsavtalet”) om anslutning till Infrastrukturen för Mina
Meddelanden (”Infrastrukturen”) har träffats mellan
1.
2.

Skatteverket, org. nr 202100-5448, i egenskap av Infrastrukturansvarig
myndighet (”Infrastrukturansvarig”), och
[namn på part], org.nr [•] (”Brevlådeoperatören”)

(var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”).

2.

Avtalets omfattning

Infrastrukturansvarig har godkänt Brevlådeoperatörens ansökan om anslutning till
Infrastrukturen. Brevlådeoperatören har därmed rätt att inom Mina meddelanden i
enlighet med detta Anslutningsavtal erbjuda tjänsten [•] till privatpersoner.

3.

Bakgrund

Infrastrukturansvarig tillhandahåller enligt 5 § Förordning (2003:770) om statliga
myndigheters elektroniska informationsutbyte en infrastruktur för förmedling av
säkra elektroniska Meddelanden. För att kunna få säkra elektroniska Meddelanden
från myndigheter måste en enskild dels registrera sig i Förmedlingsadressregistret
(FaR), dels ange en säker elektronisk brevlåda.
Avsändande myndighet som vill skicka ett elektroniskt Meddelande till en enskild
kontrollerar om den enskilde finns med i registret. Om så är fallet ska avsändande
myndighet sända Meddelandet till i FaR angiven Brevlådeoperatör.
Brevlådeoperatören tar emot meddelandet och tillgängliggör det i Mottagarens
Brevlåda.

4.

Avtalstid

Anslutningsavtalet träder i kraft den [•] och gäller tills vidare. Uppsägning och
Anslutningsavtalets upphörande regleras i bilaga A, Allmänna villkor.

5.

Avtalsdokument och tolkningsföreträde

Anslutningsavtalet består av detta avtal med följande bilaga och underbilagor;
Bilaga A

Allmänna villkor, med underbilagorna;
1. Krav på säkerhet för brevlådeoperatörer
2. Skyddsklasser
3. Definitioner

Om handlingarna innehåller oklarheter eller uppgifter som strider mot varandra, ska
detta avtalsdokument äga tolkningsföreträde framför bilaga A, om inte

omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Underbilagorna ska sinsemellan
äga tolkningsföreträde i angiven nummerordning.

6.

Parts kostnader

Vardera Part ska bära sina egna kostnader för uppfyllande av åtagande enligt
Anslutningsavtalet.

7.

Ändringar och tillägg till Anslutningsavtalet

Ändringar av och tillägg till Anslutningsavtalet ska vara skriftliga och undertecknade
av parterna.
Anslutningsavtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna
erhållit var sitt.

Skatteverket

[•]

__________________________

__________________________

Ort och datum

Ort och datum

__________________________

__________________________

[Namn]

[Namn]

[Titel]

[Titel]

