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Allmänna villkor för stadsodling och övrig odling 


All stadsodling ska vara öppen för allmänheten och inte på något sätt utformas så att marken 

uppfattas som privatiserad.  

Avveckling av området 

Om föreningen vill avveckla odlingen inom det upplåtna området så ansvarar föreningen för 

att området återställs till ursprungligt skick eller på sådant sätt som föreningen kommer 

överens med kommunen om.  

 

Om odlingsverksamheten inte sköts och orsakar upprepade klagomål från medborgare och 

närboende har kommunen rätt att avveckla odlingsområdet efter samråd med berörd förening. 

Är föreningen inte nåbar har kommunen rätt att avveckla odlingsområdet efter 1 månads tid 

på föreningens bekostnad.  

Bevattning 

Föreningen ansvarar för att anskaffa och bekosta lämplig bevattningsmöjlighet för 

stadsodlingen. 

Drivbänk 

Drivbänk får uppföras, men ska utformas så att skada på människor och djur inte kan 

föreligga. Utformningen ska godkännas av stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun 

innan den uppförs.  

Inhägnad 

Den odlade marken kan efter samråd med stadsbyggnadsförvaltningen markeras med buskar, 

staket eller liknande, men då måste det finnas olåsta grindar så att allmänheten kan passera. 

Iordningsställande av mark 

Kommunen ansvarar för att jordprover tas på det aktuella odlingsområdet för att säkerställa att 

området inte är förorenat. Odling får endast ske ovan mark i odlingslådor, upphöjda bäddar 

eller liknande om markprover på eventuella föroreningar inte är genomförda. Det gäller även 

om tagna prover visar att marken inte är tjänlig. Om marken är tjänlig får odling av ätbara 

växter ske i mark.  

 

Inom den upplåtna odlingsytan får det odlas blommor, kryddor, bär, grönsaker och rotfrukter. 

Tillsyn 

Föreningen är skyldig att se till att det upplåtna området hålls rent och snyggt. Om 

vandalisering eller annan typ av förstörelse av odlingsområdet sker så är det föreningens 

ansvar att städa upp och återställa odlingsområdet.  

Träd och buskar 

Eftersom stadsodling har en tillfällig karaktär är det inte tillåtet att plantera träd. 

 

Avverkning av träd och buskar inom området ska ske i samråd med kommunen och bekostas 

av föreningen.  



3 (3) 

Beskärning av träd och buskar inom området ska ske i samråd med kommunen och bekostas 

av föreningen. 

 

I de fall föreningen har önskemål om vegetation som står utanför området och på kommunens 

mark så ska styrelsen lämna in en trädblankett. Blanketten finns att ladda ned på 

www.uppsala.se. 


