AVTAL
om konstverk som Moderna Museet deponerar på museer och liknande
institutioner

Avtalsparter:

Moderna Museet
org. nr. 2021005091

(nedan kallad ”MM”)

och

X Museum

(nedan kallad ”låntagaren”)

Avtal beträffande föremål enligt bifogad förteckning, Bilaga 1
Avtalet löper tillsvidare och kan när som helst sägas upp av endera parten.
Bilaga 1 uppdateras kontinuerligt efter förändrade förhållanden.
Avtalet fortsätter att gälla till dess att det sagts upp av endera parten, eller så
länge det finns deponerade föremål tillhörande MM hos låntagaren.
Låntagaren erhåller de angivna konstverken i deposition från Moderna Museet.
Med deposition avses lån tillsvidare. Till konstverken räknas även eventuellt
tillhörande ram, montering, sockel eller annan anordning.
MM förbinder sig att leverera konstverken i gott skick.
1.
Försäkring
Låntagaren bör teckna försäkring för samtliga deponerade föremål, enligt av MM
angiven värdering (Bilaga 1), gällande mot all risk från den tidpunkt då
föremålen lämnar MM intill den tidpunkt då de återförts.
Statlig låntagare kan, enligt ovan angivna villkor, teckna egendomsförsäkring
(inom verksamhetsförsäkringen) hos Kammarkollegiet.
I händelse av förlust eller skada skall låntagaren ersätta MM med verkets
aktuella marknadsvärde.
2.
Kostnader
Låntagande museum debiteras alla direkta kostnader som uppkommit i samband
med depositionens färdigställande, såsom packning (timarvode och material),
eventuell kurir, transport och kostnad för eventuella särskilda åtgärder som
depositionen kräver. Så även vid återlämnandet, då det dessutom kan tillkomma
eventuella restaureringskostnader. Låntagaren är skyldig att ersätta MM för
restaureringskostnader som uppkommit genom åverkan, oavsett ansvarsfrågan.

3.
Säkerhet
Låntagaren är ansvarig för att utställningslokalen har en fullgod säkerhet dygnet
runt. Låntagaren skall upprätthålla den av MM anmodade säkerhetsnivån, enligt
besvarad och signerad säkerhetsdeklaration. Skulle säkerhetsnivån försämras
eller någon annan förändring inträffa som kan ha betydelse för konstverkets
säkerhet måste museet snarast underrättas. Frågor rörande säkerhet besvaras
av Moderna Museets säkerhetschef Mats Roswall, tel. 08-5202 3545.
4.
Kontaktperson
Låntagaren skall utse en kontaktperson som
- tillser att anvisningarna i avtalet följs
- tillser att konstföremålen granskas i en årlig inventering
- upprättar en förteckning över föremålens placering.
Depositionsregistratorn vid MM skall informeras om kontaktpersonens namn,
adress och telefonnummer. Vid byte av kontaktperson måste MM informeras!
5.
Placering, miljö och klimat
Föremålen skall placeras på sådant sätt att risker för brand, stöld och åverkan
har beaktats. Vidare får föremålen ej utsättas för direkt solljus eller annat starkt
ljus, hetta, fukt eller stark temperaturväxling.
Magasin, uppacknings- och utställningslokaler skall ha ett för föremålen lämpligt
klimat och ljus. Lämplig luftfuktighetsnivå i utställningslokal är mellan 45- 55 %
RH. Variation i luftfuktighet bör inte vara större än 5 % inom en 24-timmars
period. Undantag kan medges i särskilda fall.
Konst på papper liksom textilier och föremål av annat extra ljuskänsligt material
får inte exponeras för mer än 50 lux. Undantag kan medges i särskilda fall.
6.
Hantering
Ingen föremålskonservering får utföras eller anordnas av låntagaren utan
skriftligt medgivande från MM. Föremål får inte tas ur sina ramar eller
monteringar utan skriftligt medgivande från MM. Föremålen får endast hanteras
av behörig personal. Skyddshandskar skall alltid användas vid föremålshantering.
7.
Omhängning
Om behov av tillfällig eller permanent omplacering uppstår, måste tillstånd
inhämtas från MM:s depositionsregistrator innan konstföremålen flyttas.
8.
Inventering
De deponerade föremålen skall inventeras och granskas minst en gång per år
(se punkt 7). Efter utförd inventering skickas förteckningen över föremålen med
ev. kommentarer till MM.
9.
Skadat föremål
Skadas deponerade föremål skall låntagaren snarast underrätta
depositionsregistratorn på MM samt ge en skriftlig redogörelse med
fotodokumentation för hur skadan har uppkommit.
(Se punkt 1.)

10.
Saknat föremål
Föremål som har förkommit skall, oavsett orsak, omedelbart polisanmälas. MM
skall underrättas skriftligen och tillsändas kopia av polisanmälan. Låntagaren är
skyldig att ersätta MM för saknat föremål enligt aktuellt marknadsvärde.
11.
Transporter
Låntagaren får inte själv transportera föremålen. Kontakta MM när behov av
transport uppstår.
12.
Tillfällig eller definitiv hemtagning
MM kan tillfälligt eller definitivt återta deponerade föremål för utställning,
forskning, dokumentation eller vård. MM står i dessa fall för packnings- och
transportkostnader. Låntagaren kan ansöka om annat föremål som ersättning.
MM har dock ingen skyldighet att tillmötesgå önskemål om ersättningskonst. För
tillfälligt ersättningsverk utgår en hanteringsavgift samt debiteras låntagaren för
transport- och packningskostnader.
Om låntagaren tillfälligt behöver utrymma någon del av sina lokaler eller vid byte
av lokal skall MM underrättas. MM kommer då att hämta föremålen för tillfällig
förvaring. Låntagaren debiteras kostnaden för packning och transport.
13.
Återlämnande av föremål
Om låntagaren inte längre kan eller vill ha kvar ett konstföremål skall detta
snarast anmälas till depositionsregistratorn på MM, som då ser till att det
hämtas. Låntagaren debiteras kostnaden för transport och packning.
14.
Foto och reproducering
Endast fotografering i inventeringssyfte är tillåten. För publicering, eller
fotografering för annat bruk, eller filmning, måste särskilt tillstånd inhämtas.
Sådant tillstånd sökes hos Moderna Museets Bildbyrå, tel 08-5202 3617, e-post
bildbyran@modernamuseet.se
16.
Kontakt
För att anmäla förändrade förhållanden eller för kompletterande information och
upplysningar, kontakta Johanna Holm Norrvik, depositionsansvarig, tel. 08-5202
3566, e-post j.norrvik@modernamuseet.se

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit varsitt.
Moderna Museet
Stockholm den…………………………….
………………………………………………
Ann-Sofi Noring, Vice museichef/chef Utställningar & Samling

X Museum
Ort, datum

……………………………………………………………………..

Signatur, firmatecknare

……………………………………………………………………..

Namnförtydligande

……………………………………………………………………..

Titel

….………………………………………………………………….

Organisationsnummer ………..…………………………………………………………….

1 exemplar återsändes efter underskrift till
Johanna Holm Norrvik
Moderna Museet
Box 16382
SE-103 27 Stockholm
Tel. 08-5202 3566, j.norrvik@modernamuseet.se

I detta avtal ingår 2 bilagor:
Bilaga 1: Föremålsförteckning
Bilaga 2: Avgifter för deponerade föremål

Bilaga 2
tillhörande avtal om deponerad konst

AVGIFTER FÖR DEPOSITIONER FRÅN MODERNA MUSEET
för museer och likn. (ej årsavgift)

Uppläggningskostnad
1-5 konstverk: 800 kr
6-10 konstverk: 1 300 kr
fler än 10 konstverk: 1 800 kr

Hanteringsavgift för tillfälligt ersättningsverk
800 kr/verk

Moderna Museet
Stockholm, 2015-03-31

