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Upplåtelseavtal om tillfällig odling på parkmark 
 
 
Avtalsparter 
Det här är ett avtal mellan Haninge kommuns avdelning park och natur och odlaren.  
 
Syfte 
Syftet med avtalet är att ge odlaren möjlighet att odla grönsaker och blommor för privat bruk. 
Odlingen sker i odlingslådor (till exempel pallkragar) och ska skötas enligt det här avtalet och 
i samråd med park och natur. 
 
Platsen 
På den bifogade kartan syns det var odlingslådorna ska stå. Marken intill odlingslådorna är 
även under avtalstiden en allmän plats, dit alla har tillträde. 
 
Odlingslådor 
Park och natur står för odlingslådor och jord att fylla dem med inför odlingsstarten. Odlaren 
hämtar odlingslådor och jord hos park och natur om man inte kommer överens om något 
annat. 
 
Ersättning 
Ingen ekonomisk ersättning eller annan ersättning betalas av varken park och natur eller 
odlaren. Odlaren står själv för frön, plantor, gödning och redskap med mera. Eventuell skörd 
tillhör odlaren.  
 
Samarbete 
Odlaren ska följa de regler som park och natur beslutar om och meddela park och natur om 
det sker något oväntat. Odlaren ska se till att park och natur alltid har aktuella 
kontaktuppgifter och kan nå odlaren. 
 
Odlaren kan inte överlåta det här avtalet till någon annan. 
 
Odlingen 
Odlingen ska skötas hantverksmässigt på alla sätt. Den ska vara välskött och utan ogräs. Inga 
gifter får användas. Platsen omkring odlingen ska alltid vara välstädad.  
 
Om park och natur tycker att odlingen inte sköts ordentligt så ska odlaren informeras om det. 
Om odlaren inte förbättrar skötseln inom två veckor så har park och natur rätt att säga upp 
avtalet med omedelbar verkan. Om odlaren då inte genast städar på platsen så har park och 
natur rätt att utföra städningen på odlarens bekostnad.  
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(Fortsättning på Upplåtelseavtal om tillfällig odling på parkmark) 
 
Säsongsavslut 
Odlaren ska kontakta park och natur i slutet av odlingssäsongen. Park och natur och odlaren 
pratar då om säsongen som varit och beslutar om ifall avtalet ska förlängas eller om lådorna 
ska tas bort. 
 
Ansvar 
Park och natur är inte ansvarig för några skador eller kostnader som uppstår i samband med 
odlingen. Odlaren utför arbetet på eget ansvar och egen risk. 
 
Avtalstid och uppsägning 
Avtalet gäller en odlingssäsong. Om någon av parterna vill säga upp avtalet under 
odlingssäsongen så ska det ske skriftligt och minst två veckor innan odlingen avslutas.  
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, och parterna har tagit var sitt exemplar. 
 
Kontaktuppgifter och underskrifter 
  

Odlaren 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

Telefon: 

Underskrift: 

Datum: 
 

För park och natur 

Namn: 

Telefon: 

Underskrift: 

Datum: 
 


