
Enhet/verksamhetsområde Serviceförvaltningen
Adress Box 611,391 26 Kalmar Besök Storgatan

Tel 0480-45 00 00 vx

Handläggare Datum Ärendebeteckning

xxx 19 xxx xxx

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

Upplåtaren
Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar, org.nr. 212000-0746. Telefon
0480-45 0000(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 avtaletsenast en (1) månad innan avtalstidens
utgång.

3. Ändamål
Arrendestället ska användas som odlingslott.

4. Arrendeavgift
Arrendeavgiftenutgår från en av upplåtarenfastställd årlig taxaenligt regler för
upplåtelse av allmän platsmark m.m. Detta innebär att avgiften kan komma att
förändras inom avtalsperioden. Avgiften för 20xx är xx kr/kvm.

5. Betalning av arrendeavgift
Arrendeavgiften ska vara betald senast den 30 aprilför innevarande
avtalsperiod. Vid nyteckning av arrende efter detta datum ska betalningen ske
senast 30 dagar efter begäranfrån kommunen.

6. Övriga villkor
För detta avtal gäller även Särskilda villkor förarrende av odlingslott, se bilaga.



   
 
 
Detta avtal om arrende av odlingslott är upprättat i två likalydande exemplar 
där vardera parten tagit var sitt. 
 
Kalmar den dag månad år 
 
 
För Kalmar kommun Arrendatorn 
 
 
 
……………………… ……………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 
 
 
 
Bilaga: 
Särskilda villkor för arrende av odlingslott 
 



Särskilda villkor för arrende av odlingslott 
Gäller från och med år-månad-dag tills vidare, dock längst till och med det 
datum kommunen beslutat att göra tillägg eller ändringar i villkoren. 

Utöver de villkor som anges i Avtal om arrende av odlingslott gäller följande 
särskilda villkor. 

1. Allmänt

1.1 Arrendet är personligt och får inte överlåtas eller upplåtas i andra hand 
till annan person. 

1.2 Varje odlingslott är markerad med nummer som motsvaras av respektive 
avtalsnummer. Arrendatorn ska se till att dessa numreringar inte tas bort 
eller förvanskas. 

2. Användning och skötsel av odlingslott

2.1 Arrendatorn får inte använda odlingslotten på ett sådant sätt att risk för 
miljöskada uppkommer. Arrendatorn svarar för eventuella kostnader 
som kan uppkomma i anledning av att åtgärder måste vidtas utifrån 
gällande miljölagstiftning. 

2.2 Det organiska avfallet som uppkommer på odlingslotten ska 
komposteras i egen kompost. Komposten ska skyddas på ett sådant sätt 
att den inte skapar olägenhet för området. 

2.3 Skräp och avfall ska tas omhand av arrendatorn och lämnas till den egna 
sophanteringen eller kommunens återvinningsplats. 

3. Inhägnad och byggnader på odlingslotten

3.1 Arrendatorn har rätt att sätta upp inhägnad runt sin odlingslott. 
Inhägnaden får inte vara högre än 1,20m. Inhägnaden får inte bestå 
av plank eller annan tät beklädnad. 

3.2 Inom odlingslotten får inga byggnader förekomma. 

4. Odlingslottens skick vid avtalets upphörande

4.1 Vid avtalets upphörande ska arrendatorn ha tagit bort allt material, 
eventuell inhägnad och andra anläggningar eller byggnader på 
odlingslotten. Detta ska vara utfört innan uppsägningstidens utgång. 

4.2 Odlingslotten ska återlämnas i avröjt skick när det gäller växtlighet.Jord 
som har brukats ska vara "höstplöjd" eller jordfräst. 
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4.3 Om odlingslotten inte återlämnas i skick enligt punkterna 4.1 - 4.2, äger 

kommunen rätt att utföra åtgärderna på arrendatorns bekostnad. 

5. Tillägg och ändringar 
5.1 Kommunen förbehåller sig rätten att ensidigt under pågående 

avtalsperiod göra ändringar i dessa villkor och i avtal om arrende av 
odlingslott.  

 
5.2 Om kommunen gör tillägg eller ändringar i villkoren eller avtalet ska 

detta meddelas arrendatorn i god tid innan nästkommande avtalsperiod. 
Om arrendatorn inte accepterar tillägg eller förändringar, har arrendatorn 
rätt att säga upp avtalet att upphöra vid den pågående avtalstidens 
utgång. 

6. Hävning av avtal på grund av avtalsbrott 
6.1 Om arrendatorn inte följer avtalet om arrende av odlingslott med 

särskilda villkor, har kommunen rätt att säga upp avtalet med omedelbar 
verkan. Detsamma gäller om arrendeavgiften inte betalas.  
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