
 

 
 

 

 

 
      
 

 
 

Avtal om arrende av odlingslott 
Detta avtal om arrende av odlingslott har ingåtts mellan 

Upplåtaren 
Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar, org.nr. 212000-0746.  
Telefon: 0480-45 00 00 (kontaktcenter)  
 
och 

Arrendatorn 
Namn:  
Adress: 
Postadress: 
Personnr: 
Telefon: 

1. Arrendeställe 
Område: Xxxx 
Odlingslott nr: Xxxx 
Yta: Xxxx kvm 

2. Arrendetid och uppsägning 
Detta avtal gäller från och med den dag månad år till och med den dag månad år. 
Avtalstiden förlängs därefter automatiskt med ett (1) år i taget om inte någon av 
parterna säger upp avtalet senast två (2) månader innan avtalstiden är slut. 

3. Ändamål 
Arrendestället ska användas om odlingslott. 

4. Arrendeavgift 
Arrendeavgiften utgår från Kalmar kommuns fastställd årlig taxa enligt regler för 
upplåtelse av allmän platsmark med mera. Det innebär att avgiften kan komma att 
förändras under avtalsperioden. Avgiften för 20xx är xx kronor per kvadratmeter. 

5. Betalning av arrendeavgift 
Arrendeavgiften ska vara betald senast den 31 januari för innevarande 
avtalsperiod, alltså den period som pågår. Vid nyteckning av arrende efter den 31 
januari ska betalning göras senast 30 dagar efter begäran från kommunen. 

6. Övriga villkor 
För detta avtal gäller även Särskilda villkor för arrende av odlingslott,  
se bilaga.  
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Detta avtal om arrende av odlingslott är upprättat i två lika exemplar där båda par-
terna tagit var sitt. 
 
Kalmar den (dag månad år) 
 
 
För Kalmar kommun    Arrendatorn 
 
 
………………………    ……………………… 
Namnförtydligande    Namnförtydligande 
 
 
 
 
Bilaga: Särskilda villkor för arrende av odlingslott 
 

Uppsägning 
Om du vill säga upp din odlingslott, skriv under här och skicka till: 
Kalmar kommun, kontaktcenter, Box 611, 391 26 Kalmar.  
 
 
Namn:………………………………………………………… Datum:………………… 
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