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1 Tilgangur
Markmiðið með MEPS reglum og leiðbeiningum er það að skýra hvernig MEPS-gögn (kóðar, algrím,
efni o.s.frv.) skuli notuð við að stofna samninga og útreikninga til þess að tryggja að hvorugum aðila sé
mismunað. MEPS-gögn eru hönnuð til að tryggja í heild sinni að útreikningar í MEPS-verkefni séu í
samræmi við þær athuganir sem gerðar voru til þess að leggja fram kóða og staðarbreytur.

2 Ábyrgð á MEPS reglum og leiðbeiningum
CAB Group AB ber ábyrgð á að þróa og annast MEPS reglur og leiðbeiningar og til að upplýsa ef
breytingar verða á þeim.

3 Almennt
MEPS-viðskipti byggjast á þremur þáttum:




MEPS-samningi milli samningsaðila
MEPS-gögnum
Innihaldi MEPS-útreikningsins

Þessir þættir gefa niðurstöður útreiknings yfir kostnað viðskiptavinar og þær greiðslur sem
framkvæmdaaðilinn fær.
MEPS reglur og leiðbeiningar innihalda:





Samningsreglur MEPS (Viðauka A)
Verkefnisreglur MEPS (Viðauka B)
MEPS lista yfir leiguvélar (Viðauka C)
MEPS-stuðningstexta

3.1 Gildistími





MEPS reglur og leiðbeiningar, útgáfa 1.0 - gildir frá og með 1.7.2021
Samningsreglur MEPS (Viðauki A), útgáfa 1.0 - gildir frá og með 1.7.2021
Verkefnisreglur MEPS (Viðauki B), útgáfa 1.0 - gildir frá og með 1.7.2021
MEPS listi yfir leiguvélar (Viðauki C), útgáfa 1.0 - gildir frá og með 1.7.2021

4 Samningsreglur MEPS
Markmiðið með samningsreglum MEPS er að skýra hvernig MEPS-gögn (kóðar, algrím, efni o.s.frv.)
skuli túlkuð þegar samningar eru gerðir í MEPS til nánari útskýringa til þess að tryggja að hvorugum
aðila sé mismunað.
Samningsreglum MEPS er lýst í sérstökum viðauka (Viðauka A).
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5 Verkefnisreglur MEPS
Markmiðið með verkefnisreglum MEPS er það að skýra hvernig MEPS-gögn (kóðar, algrím, efni
o.s.frv.) skuli notuð við útreikninga til þess að tryggja að hvorugum aðila sé mismunað.
Verkefnisreglum MEPS er lýst í sérstökum viðauka (Viðauka B).

6 MEPS listi yfir leiguvélar
MEPS-listinn yfir leiguvélar er hluti af reglum og leiðbeiningum MEPS. Markmiðið með MEPS listanum
yfir leiguvélar er að skýra hvaða leiguvélar og búnað er hægt að nota til útreikninga og sem ekki er
innifalinn í mWu.
MEPS Lista yfir leiguvélar er lýst í sérstökum viðauka (Viðauka C).

7 MEPS-stuðningstexta
Markmiðið með MEPS-stuðningstextum er að lýsa því á kóðastigi hvernig nota eigi kóða.
Stuðningstextana er að finna í upplýsingum um kóðann í MEPS-útreikningi.
Stuðningstextar eru byggðir upp með upplýsingum úr bæði stöðu, verkefni og aðgerð, auk þess sem
innifalið er eða ekki í kóðanum. Stuðningstextar eru aðeins tiltækir með kóðum þar sem það er talið
nauðsynlegt.
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