
 

 
 

 

 

 
      
 

 
 

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 må-
nad år. Avtalstiden förlängs därefter automatiskt med ett (1) år i taget om 
inte någon av parterna säger upp avtalet senast en (1) månad innan avtals-
tidens utgång. 

3. Ändamål 
Arrendestället ska användas om odlingslott. 

4. Arrendeavgift 
Arrendeavgiften utgår från en av upplåtaren fastställd årlig taxa enligt reg-
ler 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 april för innevarande 
avtalsperiod. Vid nyteckning av arrende efter detta datum ska betalningen 
ske 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 likalydande exem-
plar där vardera parten tagit var sitt. 
 
Kalmar den (dag månad år) 
 
 
För Kalmar kommun    Arrendatorn 
 
 
………………………    ……………………… 
Namnförtydligande    Namnförtydligande 
 
 
 
 
Bilaga: Särskilda villkor för arrende av odlingslott 
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Bilaga:  
Särskilda villkor för arrende av odlingslott 
 
När du ska arrendera en odlingslott skriver du under ett avtal med Kalmar 
kommun. I avtalet ingår ett antal regler som det är viktigt att du följer. 
Dessa presenteras här: 

1. Allmänna avtalsregler  
Det är endast tillåtet att arrendera en odlingslott per person och hushåll. 
Detta gäller vid nytecknande av odlingslotter. 
 
Övernattning på odlingslotten är inte tillåtet.  
 
Ibland behöver Kalmar kommun komma i kontakt med dig som arrenderar 
en odlingslott. Du är ansvarig för att meddela oss rätt adress- och kontakt-
uppgifter. Behöver informationen uppdateras är det viktigt att du medde-
lar Kalmar kommuns kontaktcenter: kommun@kalmar.se eller  
0480-45 00 00. 

Överlåtelse av avtal 
Du får inte överlåta ditt avtal till en annan person. Det är endast tillåtet att 
överlåta avtalet vid skilsmässa, separation, sjukdom eller dödsfall. Då över-
låts avtalet endast till familjemedlem. 
 
Du får inte hyra ut din odlingslott i andra hand. 

Avtalstid 
Avtalet löper ut den 31 mars innevarande år och förlängs automatiskt med 
ett (1) år om du inte säger upp avtalet. Det är en (1) månads uppsägnings-
tid på avtalet.  

Besiktning 
Det finns både skötselregler och byggregler för hur en odlingslott ska skö-
tas. Detta kontrolleras regelbundet vid Kalmar kommuns besiktningar. Om 
vi ser sådant som inte är enligt avtal på din lott så skickar vi ett anmärk-
ningsbrev. Där står vad du ska ändra på och när det måste vara klart. Om 
du inte gör dessa ändringar kan avtalet sägas upp. 

Uppsägning 
Om du vill säga upp din odlingslott kan du göra det via en e-tjänst på kal-
mar.se eller per brev till Kalmar kommuns kontaktcenter: Kontaktcenter, 
Odlingslott, Box 611, 392 26 Kalmar. 
 
Arrendeavgiften återbetalas inte vid uppsägning. 

 

mailto:kommun@kalmar.se
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Återställande av odlingslott 
Om du sagt upp eller har blivit uppsagd från din odlingslott måste du åter-
ställa den. Om du inte själv återställer odlingslotten kommer Kalmar kom-
mun att göra det arbetet och fakturera dig för kostnaden.  
 
Att återställa din odlingslott innebär till exempel att du måste ta bort even-
tuella byggnader och stenläggning. Undantag kan göras om nästa arrenda-
tor vill ta över något av det du har på din odlingslott. Du får ingen ersätt-
ning från kommunen eller kommande arrendator för det du lämnar kvar.  

2. Skötselregler för odlingslotter 
Vi ska tillsammans skapa en trevlig odlingsmiljö och visa hänsyn till övriga 
odlare på området.  
 
Odlingslotten ska hållas i städat och vårdat skick under hela året och får 
inte användas för uppställning, upplag eller som avstjälpningsplats. 

Odling 
På odlingslotten får du odla grönsaker, frukt, bär och blommor. Minst 50 
procent av odlingslottens totala yta ska användas till odling. Dessa 50 pro-
cent får inte bestå av 

• gräsmatta 
• trädäck 
• grusade eller stenlagda ytor  
• byggnader. 

Växthus som används för odling räknas in din lotts totala odlingsyta. 
 
Jorden ska brukas på ett omsorgsfullt sätt och hållas i vårdat skick och od-
ling ska göras på ett ekologiskt sätt. 
 
Odlingslotten ska ha en egen kompost.  

Ogräs och bekämpningsmedel 
Din lott ska hållas fri från ogräs. Du ska även sköta och rensa gången utan-
för din lott.  
 
Du får inte använda bekämpningsmedel med klass 1, 2 eller 3. Du kan läsa 
mer om bekämpningsmedel hos Naturvårdsverket.  

Träd, häckar och buskage 
Trädplanteringar ska placeras minst 2 meter innanför odlingslottens grän-
ser och 3 meter från väg. Du får inte plantera träd eller annan växtlighet 
med en beräknad sluthöjd på över 3 meter.  
 
Träd, häckar eller buskar får inte växa ut över gångar eller in på en annan 
odlingslott. Rotogräs, busksly och rotskott ska hållas efter noga. 
 



  5 (6) 

Arter som finns med på EU:s lista över invasiva arter får inte planteras på 
odlingslottsområdet. Skulle de finnas ska de bekämpas. Aktuell lista över 
invasiva arter finns hos Naturvårdsverket.  
 
En invasiv art är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt 
eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och 
orsakar skador på naturen och samhället. 

Vattenanvändning 
Vi ska vara rädda om vårt vatten. Vattna tidigt på morgonen eller sent på 
kvällen under varma perioder. Samla gärna regnvatten att vattna med. 

Djur 
Det är inte tillåtet att ha djur, som till exempel kaniner eller fåglar, perma-
nent på odlingslotten. Kontakta enheten för miljö- och hälsoskydd för mer 
information. Du når enheten via Kalmar kommuns kontaktcenter på 0480-
45 00 00 eller kommun@kalmar.se. 
 
Husdjur får vistas på din lott. Om lotten saknar en säker inhägnad ska hus-
djuret vara kopplat.  
 

Eldning och grillning 
Du får använda en grill på din odlingslott. Det är förbjudet att göra upp eld 
på marken, både på och utanför odlingslotten, och att bygga en fast grill på 
området.  
 
Om eldningsförbud utfärdas är det reglerna i eldningsförbudet som gäller.  

Trädgårdsmöbler 
Du får ha trädgårdsmöbler på din odlingslott. När trädgårdsmöblerna inte 
används ska stolar sättas ihop och sättas fast så att de inte blåser bort. 

Sol- eller regnskydd 
Om du använder parasoll som sol- eller regnskydd så ska det fällas ner när 
du inte är på odlingslotten. Tänk på att sätta fast dem noga så att de inte 
blåser bort. 

Sten- eller plattläggning 
Du får lägga sten eller plattor på en 6 kvadratmeter stor yta på din lott. 
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3. Kalmar kommuns ansvar 
Kalmar kommun ansvarar för att avsätta mark för odling samt upprätta 
och följa upp avtal.  

Vatten 
Vattnet är påslaget under perioden 15 mars-31 oktober. Kalmar kommun 
kan besluta om att släppa på vattnet senare eller stänga av tidigare bero-
ende på temperaturen. Om vi skulle behöva göra det sätter vi upp inform-
ation på de anslagstavlor som finns vid odlingslottsområdena.  

Skötsel av allmänna ytor 
Vi har en regelbunden skötsel av de allmänna ytorna på odlingslottområ-
dena och naturen runt omkring.  

Besiktning 
Vi besiktigar odlingslotterna varje år.  

Information 
Vi informerar alla som arrenderar en odlingslott om eventuella ändringar 
eller händelser som påverkar dem. Denna information kommer att sättas 
upp på anslagstavlorna vid varje område. 

Till odlingslotten 
Kalmar kommun ordnar en gemensam kompostering på varje odlings-
lottsområde. Varje odlingslott ska fortfarande ha en egen kompost  
på sin odlingslott.  
 
Kalmar kommun står för påfyllning av jord eller fräsning av lotterna en 
gång vartannat år. Du anmäler detta i samband med att ditt avtal förlängs.  

Allmänna byggregler för odlingslotter  
Inga nya byggnationer får byggas med undantag för en redskapsbod på två 
kvadratmeter och med en maxhöjd på 1,9 meter. 
 
Om möjligheter ska ges för byggnationer av annat slag behöver nya detalj-
planer tas fram. En detaljplan är ett omfattande arbete. Kalmar kommun 
överväger om ett sådant arbete ska påbörjas.  
 
Om och när arbetet med en ny detaljplan blir aktuellt kommer vi att  
informera dig som arrenderar en odlingslott. 
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