
Då vi var på Kiviks Ica fick vi en del frågor med oss som vi behövde återkomma med. Nu har 
vi fått svar och tänkte att det kan vara bra för er att ha svaren om ni behöver eller vill 
återkoppla på något sätt. 
 
 
 
Hastigheter: 
 
Vi har haft Skypemöte med Trafikverket och lyft denna fråga. Vi fick då ett positivt svar i stil 
med att detta löser vi och de lovade att återkomma. Det gjordes en dryg vecka senare och då 
var svaret något mer tveksamt. De lovade att komma ihåg Kivik i diskussionerna för 2020. Vi 
har tänkt att skicka in en skrivelse från Simrishamns kommun. Den är under arbete. Birthe 
Parkhagen berättade om senaste hastighetskontrollen som ni säkert läst om i YA. Flera 
fortkörare rapporterades.  
 
 
  
 
Fruktodlingar/mark 
 
På bifogad ritning (Kivik ej planlagt) har kommunal mark som inte är detaljplanerad markerats: 
 

• med gult, mark som är utarrenderad som fruktodling respektive bete. 
• med grönt, mark som inte är utarrenderad. 

 
  
 
För två av de områden som har markerats med grönt, har notering gjorts på kartan där 
samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om skötselplan (se bifogat exempel Skötselplan Agdelund) 
eller där skötselplan är under antagande. Under vintern 2017/2018 upphandlades skogstjänster till 
att utföra åtgärder enligt skötselplanen i Agdelund, främst för att underlätta avskjutningen av vildsvin 
i området. Arbeten i skog och mark är bäst lämpade att utföra under vintern då det är optimalt ur 
vädersynpunkt samt att man på det sättet skonar djurliv och växter/träd. 
 
  
 
Det område som är markerat med grönt, men inte har någon skötselplan, mitt i kartan, utmed Kiviks 
stora väg, är förmodligen det område som det kommit synpunkter på angående skötseln av 
fruktodlingarna. Info om detta område: 
 

• De äldre delarna av odlingen (den norra halvan) kommer att röjas och flisan i närtid (nu 
under hösten/vintern). 

• Området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. 
• Området är inte utpekat i ÖP som utbyggnadsområde. 
• Området (eller delar av det) var kommunen på väg att detaljplanera, men man avbröt detta 

då det p g a att det är så vattensjukt att kostnaderna för exploatering skulle vara för dyra.  
• Genom området går VA-ledningar, frågetecken dock om det finns något servitut eller 

ledningsrätt. 

 



  
 
Om ovan nämnda område inte är lämpligt att exploatera och inte är utpekat i ÖP och inte är 
utarrenderat, så kanske det inte heller kommunen ska äga det? Något som bör lyftas i samband med 
arbetet med markpolicyn. 
 
  
 
När det gäller de f.d. fruktodlingar som ligger inom planlagt område, så ligger de antingen 
som allmän plats park/plantering (här har samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om skötselplan) 
eller kvartersmark natur. 
 
  
 
Jakträtt 
 
När det gäller jakträtten så upphävde samhällsbyggnadsnämnden i maj i år, tekniska nämndens 
tidigare beslut från 2009, om att ”efter förfrågan medge arrendator till kommunal mark utanför 
detaljplanelagt område, skyddsjakt på vildsvin när kommunjägare är därtill förhindrade. Denna rätt 
får inte överlåtas på annan”. Men eftersom kommunjägare idag inte har möjlighet att bedriva den 
jakt som är nödvändig samt att alla arrendatorer inte utnyttjar sin rätt till jakt, kvarstår problemet 
med markskador orsakade av bland annat vildsvin. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade nu i maj att ”Möjlighet till jakt ska kunna medges till annan 
intressent. Rätten till jakt ska regleras i avtal mellan markägare, arrendator och eventuell tredje 
part”. 
 
  
 
Angående planerna på nybygge i Kivik nord/väst om riksvägen 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i december 2017, att det skulle anordnas en 
markanvisningstävling för fastigheterna Mellby 27:52 och Mellby 3:121. Detaljplanearbete pågår nu 
och igår godkände SBN ett markanvisningsavtal mellan kommunen och exploatören Kiviks Bostads 
AB. 
 
En fråga om kommunens bank:  
Sparbanken Skåne 
 
 
Vänliga hälsningar från  
Jeanette och Pia 
 


