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Ordningsföreskrifter för kommunala odlingslotter 

Följande föreskrifter gäller samtliga odlingslotter som upplåts av Tidaholms 

kommun. 

1. Användning av odlingslott 

Odlingslotter upplåts för odling av rotfrukter, grönsaker, frukter, bär 

eller blommor. Minst 30 procent av odlingslottens yta ska användas för 

odling. 

2. Avtalstid och förlängning 

Avtal om nyttjande av kommunal odlingslott löper per kalenderår, och 

förlängs med ett kalenderår i taget när den årliga avgiften för 

odlingslotten betalas av nyttjanderättshavaren. Den fakturerade 

avgiften ska betalas senast 30 dagar efter fakturering. 

3. Avgift 

Avgift för odlingslotter beräknas enligt av kommunfullmäktige antagen 

taxa för odlingslotter. 

4. Uppsägning och avtalets upphörande 

Uppsägning av odlingslott ska ske skriftligen senast den 1 oktober 

innevarande år. Vid uppsägning upphör avtalet att gälla vid närmast 

efterkommande årsskifte. 

Om dessa föreskrifter inte följs har Tidaholms kommun rätt att säga 

upp rätten till odlingslott att upphöra med omedelbar verkan. 

Vid avtalets uppsägning eller upphörande ska nyttjanderättshavaren 

lämna odlingslotten i avröjt och rengjort skick, vilket ska godkännas av 

Tidaholms kommun genom en besiktning. 

5. Odlingslotters skick och utseende 

Nyttjanderättshavaren ansvarar själv för odlingslottens skick och 

utseende. Odlingslotten ska hållas fri från ogräs och hållas i ett prydligt 

skick i enlighet med dessa föreskrifter. 

6. Växthus, redskapsbodar och redskapslådor 

Inga nya växthus eller redskapsbodar får uppföras på odlingslotterna. 

Befintliga växthus och redskapsbodar ska tas bort när ett avtal sägs 

upp eller upphör att gälla, och får ej överlåtas till nästkommande 

nyttjanderättshavare.  

En redskapslåda med måtten 1 x 2 m, med maximal höjd på 1 m, får 

uppföras per odlingslott. Vid avtalets uppsägning eller upphörande ska 
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redskapslådan tas bort, eller överlåtas till nästkommande 

nyttjanderättshavare. 

 

7. Täckning av grödor 

Användning av plastskynken, fiberduk eller liknande för täckning av 

grödor är tillåten, under förutsättning att de är fast förankrade. När de 

inte används för täckning ska de förvaras i växthus, redskapsbod eller 

redskapslåda, om de ej tas med hem. 

 

8. Vattentillgång 

Vatten för odling tillhandahålls genom en vattenpost på området under 

perioden 1 maj till 30 september. Utanför denna tidsperiod är 

vattenposten avstängd. Kostnad för tillgång till vatten ingår i den årliga 

avgiften för odlingslotten. En egen vattentunna får placeras på varje 

odlingslott. 

 

9. Jordförbättring 

Jord eller mull för förbättring av odlingslotter får ej tas från området 

runt odlingslotterna, eller från annans odlingslott. 

 

10. Gödsling och ogräsbekämpning 

Gödsling är tillåten på odlingslotterna. Bekämpningsmedel får ej 

användas. 

 

11. Djurhållning 

Inga djur får hållas på odlingslotterna, eller i området. 

 

12. Gångar 

Gångar mellan odlingslotter ska vara rena från odling och ej användas 

för förvaring, upplag eller liknande. 

 

13. Inhägnader 

Nya inhägnader kring odlingslotter får sättas upp av 

nyttjanderättshavaren i samförstånd med Tidaholms kommun.  

 

14. Avfall 

Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten på odlingslotten. 

Trädgårdsavfall som ej komposteras, eller övrigt ej organiskt avfall tas 

med hem, alternativt slängs i den container som Tidaholms kommun 

placerar på området 1 maj till 30 september. 

 

15. Möbler 

Endast trädgårdsmöbler utan stoppning är tillåtna på odlingslotterna, 

och får ej placeras utanför odlingslotten. 
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16. Upplag 

Upplag av virke eller liknande är ej tillåtet på odlingslotterna eller i 

området. Vid uppförande av redskapslåda eller reparationer av 

befintliga växthus, redskapsbodar eller redskapslådor är upplag på den 

egna odlingslotten tillåten under som längst fyra veckor. 

17. Fordonstrafik och parkering 

Fordonstrafik eller parkering av fordon är ej tillåtet inom området. 
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Order Regulations for municipal cultivation lots 

The following regulations apply to all cultivation lots which are granted by 

Tidaholms kommun. 

1. Use of cultivation lots 

Cultivation lots are granted for the cultivation of root fruits, vegetables, 

fruits, berries or flowers. At least 30 per cent of the cultivation lot area 

must be used for cultivation. 

2. Contract time and extension 

Agreements on the use of municipal cultivation lots run per calendar 

year, and are extended by one calendar year at a time when the 

annual fee for the cultivation lot is paid by the rights holder. The 

invoiced fee must be paid no later than 30 days after invoicing. 

3. Fee 

The fee for cultivation lots is calculated according to the rate for 

cultivation lots assumed by the municipal council. 

4. Notice of cancellation and termination of the agreement 

Notice of cancellation of cultivation lots must be done in writing by 1 

October of the current year. In the event of cancellation, the agreement 

will expire at the close of the year. 

If these regulations are not complied with, Tidaholms kommun has the 

right to terminate the right to cultivation lot to cease with immediate 

effect. 

Upon expiration or termination of the agreement, the rights holder shall 

leave the cultivation lot in a clean and tidy condition, which must be 

approved by Tidaholms kommun through an inspection. 

5. The condition and appearance of cultivation lots 

The rights holder is solely responsible for the condition and 

appearance of the cultivation lot. The cultivation lot shall be kept free of 

weeds and kept in a neat condition in accordance with these 

regulations. 

6. Greenhouses, tool sheds and tool boxes 

No new greenhouses or tool sheds may be erected on the cultivation 

lots. Existing greenhouses and tool sheds shall be removed when an 

agreement expires or is terminated, and may not be transferred to the 

next rights holder. 
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A tool box measuring 1 x 2 m, with a maximum height of 1 m, may be 

erected per cultivation lot. Upon expiration or termination of the 

agreement, the tool box must be removed, or transferred to the next 

user rights holder. 

7. Crop coverage 

Use of the plastic curtains, nonwovens or the like for covering crops is 

permitted, provided they are firmly anchored. When not used for 

coverage, they shall be stored in a greenhouse, tool shed or tool box, if 

they are not taken home. 

8. Water supply 

Water for cultivation is provided through a water post in the area during 

the period 1 May to 30 September. Outside this time period, the water 

record is turned off. The cost of access to water is included in the 

annual fee for the cultivation lot. A separate water barrel may be 

placed on each cultivation lot. 

9. Soil improvement 

Soil or humus for improvement of cultivation lots may not be taken 

from the area around the cultivation lots, or from another cultivation lot. 

10. Fertilisation and weed control 

Fertilisation is allowed on the cultivation lots. Pesticides must not be 

used. 

11. Animal husbandry 

No animals may be kept on the farm lots or in the area. 

12. Paths 

Paths between cultivation lots must be clean from cultivation and not 

used for storage, stockpiling or the like. 

13. Enclosures 

New enclosures around cultivation lots may be set up by the rights 

holder in agreement with Tidaholms kommun. 

14. Waste 

Composting of garden waste is allowed on the cultivation lot. Garden 

waste that is not composted, or other non-organic waste is to be taken 

home, or thrown in the container that Tidaholms kommun places in the 

area 1 May to 30 September. 

15. Furniture 

Only garden furniture without padding is allowed on the cultivation lots, 

and may not be placed outside the cultivation lot. 
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16. Stockpiling 

Stockpiling of wood or the like is not allowed on the cultivation lots or in 

the area. When constructing a tool box or repairs to existing 

greenhouses, tool sheds or tool boxes, stockpiling on the own 

cultivation lot is allowed for a maximum of four weeks. 

17. Vehicle traffic and parking 

Vehicle traffic or parking of vehicles is not allowed in the area. 




