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Stadsbyggnadsförvaltningen

Allmänna bestämmelser för odling på allmän platsmark
i Helsingborgs stad
§ 1. Skötselavtal

Helsingborgs stad ingår skötselavtal med föreningar för odling på allmän platsmark.
Nedan kallas Helsingborgs stad för ”Staden” och den förening som staden har ingått
skötselavtal med för ”Föreningen”. Det området som skötselavtalet avser kallas nedan
för ”Området”. Staden företräds av stadsbyggnadsförvaltningen.
Avtalet avser skötsel av Området och omfattar inte någon upplåtelse av nyttjanderätt.
Besittningsskydd uppkommer därför inte.

§ 2. Allmän platsmark

Allmän plats är till för att allmänheten ska kunna använda den och kan bara upplåtas
till enskilda med polistillstånd enligt ordningslagen. Föreningen får därför inte stänga
ute allmänheten från Området. Den odlade marken kan efter godkännande av Staden
markeras med buskar, staket eller liknande, men då måste det finnas olåsta grindar så
att allmänheten kan passera.

§ 3. Typ av odling

Endast odling som följer ekologiska principer är tillåten. Invasiva arter får inte
planteras. Vid plantering av starkväxande arter som exempelvis mynta ansvarar
odlarna för att regelbundet överse att dessa inte sprider sig utanför Området.
Plantering av träd får endast utföras efter skriftligt tillstånd från Staden.
En stadsodling kan och får se ut på en rad olika sätt, beroende på platsens
förutsättningar och Föreningens egen kreativitet. Samråd med Staden ska ske.

Odling får endast ske ovan mark i odlingslådor, upphöjda bäddar eller liknande.
Jorden i odlingslådan eller den upphöjda bädden ska vara åtskild från marken med
geotextil. Markprover kommer inte göras från stadens sida.

§ 4. Gödsel och bekämpningsmedel

Inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel får användas i odlingen. Tillstånd
för spridning av naturgödsel kan krävas av miljöförvaltningen. Väl brunnen
naturgödsel kräver dock inte tillstånd och ska vid användning grävas ner direkt vid
påförande. Exempelvis kan hästgödsel från centrumnära stall användas till
odlingarna. Om gödsel inhämtas obrunnen för lagring ansvarar Föreningen för att
gällande regler och rekommendationer följs, se info på jordbruksverket.se
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§ 5. Kompostering

Trädgårdsavfall får komposteras inom Området under förutsättning att det kan ske
utan olägenhet för omgivningen. Matavfall får inte komposteras.

§ 6. Förvaringsutrymmen med mera

Uppställning av förvaringslåda eller en mindre bod för förvaring av trädgårdsredskap
och dylikt får ske efter skriftligt godkännande av Staden. En bod får inte överstiga
måttet 3 m x 2 m och ska vara flyttbar. Enligt plan- och bygglagen krävs det bygglov
från stadsbyggnadsnämnden för sådan nybyggnad. Föreningen ansvarar för att
bygglov finns.
Toalett, exempelvis så kallad bajamaja, får inte ställas upp inom Området.

Uppförande av fasta installationer som kräver förankring i mark som till exempel
sittplatser eller staket får inte ske utan skriftligt tillstånd från Staden.
Växthus får inte uppföras på odlingsytan.

§ 7. Renhållning

Staden sätter upp papperskorg i anknytning till odlingen.

§ 8. Ansvar för ordning och reda

Föreningen ansvarar för att gällande lagar, regler och riktlinjer följs vid Föreningens
verksamhet inom Området. Till dessa hör bland annat de bestämmelser om allmän
ordning och säkerhet på offentlig plats som finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617)
och i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Helsingborgs stad.

Om lösa redskap och annat material används för odling ska sådant hållas inlåst när det
inte förkommer någon föreningsaktivitet i området.

Föreningen ansvarar för att Området med eventuella odlingsbänkar med mera är i
sådant skick att skada på människor, djur och miljö inte uppstår.

Om vandalisering eller annan typ av förstörelse av Området sker är det Föreningens
ansvar att städa upp och återställa det.

§ 10. Trafik

Inga transporter med bil, traktor eller liknande får ske utanför allmän gata/väg.
Gräsytor eller gång- och cykelväg får inte användas som körväg. Eventuella körskador
klassas som skadegörelse på allmän plats/parkmark. Återställning sker på
Föreningens bekostnad. Parkering får endast ske på anvisad plats

§ 11. Försäljning och offentliga arrangemang

Stadsodling på allmän platsmark får endast bedrivas icke kommersiellt. Tillställningar
som exempelvis skördefester, växtbytardagar, odlingsaktiviteter för
barn/ungdomar/äldre och liknande är dock tillåtna.

Staden ska informeras i god tid via e-post om offentliga arrangemang. Föreningen
ansvarar för att ansöka om polistillstånd enligt ordningslagen.

