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DEPOSITIONSAVTAL  
 

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 

25 Göteborg (”Handelskammaren”) och  

 

(2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, (”Deponenten”) och  

 

(3) XXXXXX, XXXXXX , org.nr 000000-0000, (”Licenstagaren”), har denna dag den X 

20xx (”Avtalsdagen”) ingått följande depositionsavtal.  

 

1 ALLMÄNT  

1.1 Deponenten har ingått avtal med Licenstagaren rörande viss mjukvara 

(”Mjukvaran”). 

 

1.2 Deponenten har i förhållande till Licenstagaren förbundit sig att hos 

Handelskammaren deponera till Mjukvaran hörande källkodmaterial 

(”Källkodmaterialet”). Källkodmaterialet skall lämnas ut till Licenstagaren enligt de 

villkor som anges i detta avtal. 

  

2 DEPOSITIONSTJÄNSTEN   

2.1 Deponenten uppdrar härigenom åt Handelskammaren och Handelskammaren åtar 

sig att i enlighet med detta avtal förvara Källkodmaterialet. Som ersättning för tjänsten 

har Deponenten, och i förekommande fall Licenstagaren, att till Handelskammaren 

erlägga de avgifter som anges i avsnitt 10 nedan.  

 

2.2 Avgifterna enligt Bilaga B skall betalas inom trettio (30) dagar från fakturadagen. Om 

Deponenten inte erlägger betalning inom tio (10) dagar från dag för 

betalningspåminnelse, äger Handelskammaren rätt att utan föregående meddelande 

säga upp detta avtal till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning skall 

Handelskammaren utan dröjsmål återlämna Källkodmaterialet till Deponenten och 

skriftligen underrätta Licenstagaren om avtalets upphörande.  

3 KÄLLKODMATERIALET  

3.1 Inom trettio (30) dagar räknat från Avtalsdagen, skall Deponenten tillhandahålla 

Handelskammaren Källkodmaterialet.  
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3.2 Källkodmaterialet skall tillhandahållas i omedelbart läsbar form eller lagrat på USB, 

diskett, kassett, CD eller motsvarande datalagringsmedium. Handelskammaren 

ansvarar för att Källkodmaterialet förvaras på betryggande sätt och skall i samband 

med att Källkodmaterialet mottas tillse att materialet placeras i en förseglad 

förpackning som skyddar innehållet mot ljus, fukt och mildare stötar. Såvida parterna 

inte skriftligen överenskommer annat, får Källkodmaterialet maximalt ha följande 

mått: 40 cm (bredd) x 40 cm (höjd) x 15 cm (djup).  

 

3.3 Deponenten äger rätt att närhelst förnya Källkodmaterialet genom att uppdatera 

eller byta ut materialet. Vid uppdatering eller utbyte av Källkodmaterialet har 

Deponenten att till Handelskammaren erlägga Utbytesavgiften enligt Bilaga B.  

 

3.4 Licenstagaren och Deponenten får i närvaro av en representant för 

Handelskammaren kontrollera Källkodmaterialets fysiska skick. Sådan kontroll får ske 

endast under normal kontorstid och under förutsättning att Licenstagaren eller 

Deponenten i god tid underrättar Handelskammaren härom. Vid kontroll får 

Källkodmaterialet inte bytas ut eller på annat sätt förändras. Skulle Licenstagaren vid 

en kontroll finna att Källkodmaterialet i något avseende är bristfälligt, skall 

Deponenten utan dröjsmål åtgärda bristen. 

4           UTLÄMNING AV KÄLLKODMATERIALET  

4.1 Källkodmaterialet får lämnas ut av Handelskammaren endast i enlighet med villkoren 

i detta avtal och de villkor som anges i Bilaga A. Begäran om utlämning skall göras 

skriftligen och den som begär utlämning skall vid anmodan styrka sin identitet liksom 

rätten att begära ut Källkodmaterialet.  

 

4.2 Inom tjugo (20) dagar räknat från den dag Handelskammaren mottar skriftlig begäran 

från Licenstagaren enligt punkten 4.1, skall Handelskammaren lämna ut 

Källkodmaterialet till Licenstagaren. Mottar Handelskammaren begäran om utlämning 

skall Handelskammaren utan dröjsmål underrätta Deponenten härom. Om 

Deponenten inom tjugo (20) dagar från det att han mottagit sådan underrättelse 

meddelar Handelskammaren att Källkodmaterialet inte får lämnas ut enligt villkoren 

i detta avtal och Bilaga A, skall utlämning inte ske. Frågan om utlämning får ske skall 

då avgöras genom skiljeförfarande enligt avsnitt 8 nedan. Under den tid 

skiljeförfarandet pågår skall depositionen av Källkodmaterialet bestå. 

 

Vinnande part i skiljeförfarande skall äga rätt att från den andra parten erhålla 

ersättning för samtliga kostnader denne haft för skiljeförfarandet, däribland kostnader 

för skiljemannen och egna ombudskostnader.  
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5 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING  

5.1 Detta avtal träder i kraft på Avtalsdagen och gäller därefter under en period om ett 

(1) år. Om inte Handelskammaren eller Deponenten senast tre (3) månader före 

avtalstidens utgång skriftligen säger upp avtalet, förlängs avtalet automatiskt för en tid 

om ett (1) år. Därefter gäller motsvarande beträffande uppsägning och förlängning.   

  

5.2 Vid väsentligt brott mot detta avtal från Handelskammarens eller Deponentens sida 

skall andra parten skriftligen underrätta den felande parten härom och även ge en 

redogörelse för arten av det påstådda avtalsbrottet. Om felande parten inte avhjälpt 

avtalsbrottet inom femton (15) dagar efter det att han mottagit underrättelsen, har 

andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom skriftlig 

uppsägning till den felande parten. 

 

6 HANDELSKAMMARENS ANSVAR  

6.1 Handelskammaren friskriver sig från allt ansvar vad gäller Källkodmaterialets innehåll, 

riktighet, beskrivning, tillämplighet, fullständighet, kvalitet, kommersiella nytta, 

funktionsduglighet samt lämplighet för ändamålet. 

 

6.2 Om Handelskammaren genom vårdslöshet orsakar Deponenten eller Licenstagaren 

skada, skall skadan ersättas. Handelskammarens ansvar enligt detta avtal skall under 

alla förhållanden vara begränsat till direkta skador och maximalt till ett belopp 

motsvarande ett (1) prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring. 

Handelskammaren är sålunda inte ansvarigt för någon indirekt förlust såsom förlust 

till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, förlust till följd av 

att Källkodmaterialet inte kan utnyttjas på avsett sätt, utebliven vinst till följd av att 

avtal med tredje man har fallit bort eller inte blivit riktigt fullgjort och annan liknande 

förlust. 

 

6.3 Handelskammarens ansvar preskriberas om inte anspråk framförs inom ett (1) år från 

det att den skadegörande handlingen företogs eller skadegörande underlåtenhet 

påbörjades. Deponenten eller Licenstagaren kan således inte efter denna tid åberopa 

att Handelskammaren är ansvarig för försummelse.  

 

7 SKILJEFÖRFARANDE  

 Eventuella tvister med anledning av detta avtal skall slutligt avgöras enligt lag om 

skiljeförfarande. Skiljenämnden skall bestå av en (1) skiljeman. Platsen för 

skiljeförfarandet skall vara Göteborg.  

8 Övrigt  

 

8.1 Detta avtal jämte bilagor utgör parternas fullständiga reglering av depositionen av 

Källkodmaterialet och ersätter övriga skriftliga och muntliga överenskommelser 

rörande depositionen.  
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8.2 Handelskammaren förbinder sig att inte för tredje man avslöja innehållet i detta 

avtal eller Källkodmaterialet.  

 

8.3 Ingendera parten äger rätt att utan de andra parternas skriftliga medgivande överlåta 

hela eller delar av detta avtal.  

 

8.4 Ändringar av och tillägg till detta avtal skall vara skriftligen avfattade och 

undertecknade av parterna för att vara bindande. 

 

8.5 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta 

avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan 

("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller 

försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet skall anses bl a myndighets 

åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på 

arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större 

omfattning. 

9 AVGIFTER  

9.1 I samband med att Deponenten deponerar Källkodmaterialet hos Handelskammaren, 

skall Deponenten erlägga en avgift (”Depositionsavgiften”). Depositionsavgiften avser 

ersättning för de första [tolv (12) månaderna] av avtalstiden. Vid uppdatering eller 

utbyte av Källkodmaterialet har Deponenten att erlägga utbytesavgift 

(”Utbytesavgiften”). Om avtalet förlängs på sätt som anges i avsnitt 5.1 ovan, har 

Deponenten vidare att erlägga en förlängningsavgift (”Förlängningsavgiften”). Nu 

gällande avgifter framgår av Bilaga B. Handelskammaren förbehåller sig rätten att 

årligen förändra avgifterna i Bilaga B. Samtliga avgifter är angivna exklusive 

mervärdeskatt. 

 

9.2 De i Bilaga B angivna avgifterna skall erläggas inom trettio (30) dagar från 

fakturadagen. Vid utebliven betalning av Depositionsavgiften eller 

Förlängningsavgiften äger Handelskammaren rätt att i enlighet med punkten 2.2 ovan 

säga upp detta avtal. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta motsvarande 

Riksbankens referensränta med tillägg av åtta (8) procentenheter. Vidare äger 

Handelskammaren rätt att debitera inkassokostnader.  

 

9.3 För andra tjänster med anknytning till depositionen av Källkodmaterialet än de som 

anges i detta avtal, skall Handelskammaren äga rätt till den eller de ersättningar 

parterna i det enskilda fallet bestämmer.  
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Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka Deponenten, 

Licenstagaren och Handelskammaren vardera erhållit ett.  

 

Västsvenska Handelskammaren Service AB   

   

Ort:_______________________       

 

Datum:____________________   

 

Företrädare:_________________            

 

Namnteckning:_______________  

 

 

XXX AB 

Ort:_______________________ 

 

Datum:____________________ 

 

Företrädare:_________________   

 

Namnteckning:_______________           

 

 

 

XXX AB 

Ort:_______________________ 

 

Datum:____________________ 

 

Företrädare:_________________   

 

Namnteckning:_______________           

 


