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Riktlinjer för odling på allmän platsmark i Södertälje kommun 

 
Välkommen med ditt odlingsinitiativ! 

Vill du starta en odling? Läs igenom riktlinjerna nedan och kontakta kommunen via 

Odling@sodertalje.se med ditt förslag.  

Vad innebär allmän platsmark? 
Allmän platsmark innebär ett område som är avsett för ett gemensamt behov, exempelvis 

parker. Vid odling på allmän platsmark måste därför alla ha tillträde till marken och ha möjlighet 

att gå med i föreningen som odlar. Det är dock inte tillåtet för allmänheten att utan lov skörda 

av det föreningen odlar.  

Vem får odla på allmän platsmark? 
För att få odla krävs det en ideell förening, organisation eller liknande med säte i Södertälje 

kommun. Enskilda personer tilldelas inte mark. All odling på ytan ska ske gemensamt för alla i 

föreningar, alltså får inte varje person en egen avskild yta. Detta är för att förhindra en 

privatisering av den allmänna platsmarken.  

Odlingens placering 
Det är fördelaktigt om platsen är i närheten av odlarnas hem, alternativt i närheten av 

kollektivtrafik och cykelstråk. Odlingen måste vara minst 25m från en hårt trafikerad väg. Vissa 

grundförutsättningar krävs för att odling ska kunna ske, till exempel att det är kommunens mark 

och att marken inte är förorenad. Har du/ni en specifik plats i åtanke så går det bra att komma 

med en förfrågan, i annat fall kan kommunen föreslå en plats.  

Odlingens storlek 
Odlingens storlek avgörs i samråd mellan kommunen och odlarna och beror på hur många 

som ska odla, platsens förutsättningar samt vilka ekonomiska resurser som finns. I regel 

rekommenderas odlarna att börja litet och arbeta fram välskötta områden med möjligheter att 

utöka ytan.  

Vad får odlas? 
Det som får odlas är grönsaker, bär, blommor och mindre buskar. Plantering av invasiva arter 

är inte tillåtet. All odling ska ske enligt ekologiska principer, alltså utan kemiska 

bekämpningsmedel och konstgödsel. Jorden får bara täckas med biologiskt material eller 

nedbrytbar plast.  

Vad får uppföras på platsen? 
För att förvara verktyg och annat väsentligt får en låda uppföras. En kompost för grönavfall 

samt en social yta med sittplatser får uppföras i samråd med kommunen. Vissa fasta 

konstruktioner som inte är bygglovsförpliktigade, exempelvis pergola är tillåtna. För större 

konstruktioner som odlingstunnlar och redskapsbodar krävs bygglov.  
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Inhägnad 
Eftersom det är allmän platsmark måste allmänheten ha tillträde. Den inhägnad som används 

får alltså inte stänga ute allmänheten. Exakta bestämmelser kan variera från plats till plats och 

framgår i avtalet. Skydd runt odlingsbäddarna får uppföras men då med minst 50% luft och en 

maxhöjd på 110cm. 

Kompostering 
Kompostering av trädgårdsavfall får ske utan särskilt tillstånd men det ska då ske under 

kontrollerade former i särskilt avsedd behållare. Odlarna ansvarar för att komposten inte drar 

till sig skadedjur och inte upplevs som skräpig. Komposten ska i huvudsak bestå av material 

som kommer från den egna odlingen, det är mycket viktigt att inga invasiva arter påförs 

komposten. För kompostering av matavfall krävs särskilt tillstånd från miljökontoret.  

Försäljning 
Ingen försäljning får ske på platsen och det som odlas får inte säljas. Evenemang som 

skördefest och fröbytardagar är okej att arrangera på platsen efter dialog med kommunen.  

Odlarnas ansvar 
Föreningen ansvarar för att hålla snyggt och rent på platsen. Föreningen har även ansvar för 

underhåll av platsen, exempelvis gräsklippning. Ett skötselavtal kommer att upprättas mellan 

odlarföreningen och kommunen som klargör detaljerna kring detta.  

Kommunens ansvar 
Kommunen förbereder platsen för odling, bland annat genom att utföra markprover och utföra 

markberedning. Om ingen lämplig vattenkälla finns i anslutning till området ansvarar 

kommunen för att se till att det finns bevattningsvatten under sommarhalvåret. Kommunen 

ansvarar även för att området märks ut tydligt och att ett skötselavtal upprättas.  

Avgift 
Kommunen kommer inte att ta ut någon avgift för odling på allmän platsmark men tänk på att 

det inom föreningen kommer att finnas kostnader och att föreningen därför kommer att behöva 

ta ut en föreningsavgift. Ett skötselavtal upprättas mellan kommunen och odlarna för att 

klargöra villkor.  

Bidrag 
För att komma igång och få hjälp med uppstartskostnader kan odlarna ansöka om 
föreningsbidrag för odling. Bidraget täcker exempelvis verktyg, förvaringslåda för verktyg, 
marktäckning och informationsmaterial. Bidraget söks på extern blankett via kultur och 
fritidskontoret.  
 
Rådgivning 
Utöver Bidraget erbjuds även 10 timmars odlingsrådgivning 
 

 

 


