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Allmänna bestämmelser för deposition av källkod 2008 
 

Tillämplighet 

 

1. Dessa allmänna bestämmelser skall äga tillämpning i den mån de icke ändras 

genom uttrycklig skriftlig överenskommelse mellan Parterna. 

 

Definitioner 

 

2. Med ”Depositarie” avses Sydsvenska Industri- och Handelskammarens 

Service AB.  

Med ”Deponent” avses person – såväl fysisk som juridisk – med vilken 

överenskommelse om deposition träffas.  

Med ”Medkontrahent” avses den som genom avtal med Deponenten förvärvat 

rätt att använda ett datorprogram.  

Med ”Parterna” avses Depositarien och Deponenten.  

Med ”Källkod” avses det för deposition överenskomna föremålet samt 

eventuella därtill hörande dokument.  

 

3. Har inget annat avtalats mellan Parterna gäller vad i svensk rätt föreskrivs 

beträffande deposition.  

 

Allmänt 

 

4. Depositarien åtar sig att förvara Källkoden enligt nedanstående bestämmelser. 

 

5. I förvar mottages Källkod i omedelbar läsbar form eller elektroniskt överförd 

till diskett, cd-skiva eller liknande datalagringsmedium. 

 

6. Depositarien åtar sig att sörja för att Källkoden förvaras på ett betryggande 

sätt. 

 

7. Deponenten skall sörja för att Källkoden vid inlämnandet till Depositarien 

förpackats i tillslutet emballage som skyddar innehållet mot ljus, fukt och 

mildare stötar. På emballaget skall finnas uppgift om: Avtalsparternas namn, 

Datum för inlämnande av Källkoden samt Uppgift om den deponerade Käll-

kodens innehåll. Om inget annat överenskommits får emballagets storlek ej 

överstiga följande mått: 40 cm (bredd) x 25 cm (höjd) x 15 cm (djup).  

 

8. Det åligger Deponenten att tillse att Medkontrahenten, i samband med 

inlämnandet av Källkoden, skriftligen godkänner depositionen. 

 

Utlämnande av Källkoden 

 

9. Deponerad Källkod utlämnas endast i enlighet med de villkor för utlämnande 

som anges i depositionsavtalet. 

 

10. Var och en som begär utlämnande av Källkod är skyldig att på anmodan 

styrka sin identitet och behörighet samt att iaktta de ordningsföreskrifter 

Depositarien uppställt för utlämnande, såsom att underteckna en av Deposi-

tarien därför särskilt utformad blankett. 

 

11. Ansökan om utlämnande av Källkoden skall göras skriftligen. Medkontra-

henten skall därvid ange den eller de omständigheter som åberopas till stöd 

för begäran om utlämnande.  

 

Ansökan skall tillställas Deponenten för yttrande. Underlåter Deponenten att 

inkomma med yttrande inom föreskriven tid, äger Depositarien rätt att utläm-

na Källkoden till Medkontrahenten. 

 

 Depositarien skall lämna ut Källkoden till  Deponenten eller Medkontrahen-

ten senast femton (15) dagar efter att Depositarien har fått del av ansökan. 

 

Depositarien skall, på adressatens risk och bekostnad, översända Källkoden 

per rekommenderat brev eller med kurir. Efter särskild överenskommelse med 

Depositarien kan adressaten avhämta Källkoden hos Depositarien. 

 

12. Önskar Deponenten utbyta den till deposition inlämnade Källkoden mot 

annan Källkod erfordras skriftligt medgivande av Medkontrahenten. Depo-

sitionsavtalet äger därefter tillämpning på de föremål som ersatt de utbytta 

föremålen. För utbytt Källkod tillämpas punkt 20. 

 

Ersättning för uppdraget m.m. 

 

13. Deponenten skall erlägga den depositionsavgift som årligen fastställs av 

Depositarien. Depositionsavgiften utgör den lägsta avgift som utgår vid 

deposition och medger ett (1) års förvaring hos Depositarien. 

 

14. Om inte annat överenskommits, skall depositionsavgiften erläggas i förskott 

före depositionsperiodens början. 

 

 

 

 

 

15. Om Deponenten inte betalar i rätt tid, har Depositarien rätt att från fakturans 

förfallodag tillgodoräkna sig dröjsmålsränta motsvarande den av riksbanken 

fastställda, vid varje tid gällande, referensränta med tillägg av åtta (8) pro-

centenheter. 

 

16. Består Deponenten av fler än en person, svarar dessa solidariskt för betal-

ningsskyldigheten enligt punkt 13.  

 

Depositariens ansvar 

 

17. Depositarien svarar ej för att Källkoden på korrekt sätt överförts till media 

som omtalas i punkten 5. 

 

Har förlust av eller skada på Källkoden förorsakats av brand, vatten eller gas 

eller av stöld, förövad genom inbrott i förvaringsutrymmet, svarar Deposi-

tarien för skada såvida Depositarien inte visar att han vidtagit alla skäliga 

åtgärder för att förhindra sådan förlust eller skada.  

 

Förlust eller skada som i övrigt kan uppkomma för Deponenten, Medkontra-

henten eller annan, skall ersättas av Depositarien endast i den mån skadan 

orsakats av att Depositarien varit oaktsam.  

 

Depositariens ansvar är i alla fall begränsat till direkt skada, uppgående till  

ett belopp om högst ett basbelopp enligt vid skadetillfället gällande lag om 

allmän försäkring. 

 

Utöver vad som kan komma att utgå på grund av detta åtagande skall deposi-

tarien inte ha något som helst ansvar för uppkommen skada eller förlust.. 

 

Avtalstid 

 

18. Om inget annat överenskommits gäller depositionsavtalet för en tid av ett (1) 

år. Om avtalet inte sägs upp senast två (2) månader före avtalstidens slut 

löper avtalet vidare på ett (1) år i sänder med två (2) månaders uppsägningstid 

varje gång. 

 

Förtida uppsägning 

 

19. Erläggs inte depositionsavgiften i föreskriven ordning upphör depositions-

avtalet att gälla. Depositarien skall skriftligen underrätta Deponenten och 

Medkontrahenten härom.  

 

Om Deponenten betalar avgiften inom trettio (30) dagar från avtalets upp-

hörande skall avtalet alltjämt gälla, dock inte om Deponenten också vid 

föregående förfallodag försummat sin skyldighet eller under de senaste tolv 

månaderna vid två eller flera tillfällen underlåtit att i rätt tid fullgöra någon 

betalningsskyldighet gentemot Depositarien. 

 

Om Medkontrahenten betalar avgiften inom trettio (30) dagar från avtalets 

upphörande skall avtalet alltjämt gälla. 

 

Avhämtning av Källkoden m.m. 

 

20. Källkod skall avhämtas senast trettio (30) dagar efter det att depositions-

avtalet har upphört att gälla. Deponerade föremål som ej avhämtats inom 

denna tid destrueras. 

 

Meddelanden m.m. 

 

21. Deponenten skall underrätta Depositarien om adressändring. 

 

22. Har Depositarien skickat meddelande, som rör detta depositionsavtal i 

rekommenderat brev till adressaten under hans i depositionsavtalet angivna 

adress, eller ny adress som är känd för Depositarien, skall meddelandet anses 

ha kommit adressaten tillhanda fem (5) dagar efter avsändandet. Har med-

delandet skickats genom telegram, skall detta anses ha kommit adressaten 

tillhanda två (2) dagar efter inlämnandet.  

 

Tillämplig lag 

 

23. På depositionsavtalet skall tillämpas svensk lag. 

 

Tvist m.m. 

 

24. Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom och 

med tillämpning av Sydsvenska Industri- och Handelskammarens regler för 

förenklat skiljeförfarande. Platsen för skiljeförfarandet skall vara Malmö.  

 

25. För utfående av depositionsavgift eller andra kostnader i anledning av avtalet 

äger Depositarien rätt att föra talan vid allmän domstol eller exekutiv myndig-

het. 


