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Afgørelse om ændring af vedtægter for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag 19. marts 2021 

Hermed fremsendes afgørelse om ændrede vedtægter for Jyllinge Nordmark og 

Tangbjerg digelag. De gældende vedtægter er vedlagt i bilag 1.  

 

Baggrund 

Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag har på generalforsamlingen den 11. 

november 2020 godkendt ændringer i lagets vedtægter. Bestyrelsen har efterfølgende 

anmodet Roskilde og Egedal Kommune om at godkende ændringerne. 

Da kystbeskyttelseslaget er oprettet under kommunalt tilsyn, skal Egedal og Roskilde 

Kommune godkende vedtægtsændringerne, inden de træder i kraft.  

 

Gennemført høring  

Ændringerne har været i høring hos digelagets medlemmer i perioden 18. januar til 

15. februar 2021 og der er modtaget fire høringssvar, med følgende hovedpointer:  

 

 Ønske om en større omskrivning af vedtægterne 

 Ønske om indarbejdelse af formelle krav til udsendelse af materiale inden 
generelforsamling og præcisering af rammerne for valg af suppleanter 

 Forslag om at Fors udtræder af bestyrelsen 

 At østdiget ikke er en del af kystbeskyttelsen og bør finansieres af 
kommunerne 

 

De ændringer, der har været i høring har haft til formål, at imødekomme digelagets 

ønske om at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer og ændre stedfortrædere til 

suppleanter.  

Når anlægget er færdigetableret vil der ske en mere omfattende opdatering af 

vedtægterne. Høringsbemærkningerne er derfor blevet videregivet til digelagets 

bestyrelse, for stillingtagen til eventuel inddragelse i den kommende revision. 

Der er på denne baggrund ikke sket ændringer i vedtægterne, ud over 

korrekturrettelser.  
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Side2/2 I forhold til østdiget, er det en integreret del af kystbeskyttelsesprojektet og omfattet af 

tilladelse til projektet efter kystbeskyttelsesloven af 3. juli 2020. Finansiering af anlæg 

og drift er fastlagt i partsdeling af 1. december 2017.  

 

Afgørelse  

Roskilde Kommune og Egedal Kommune meddeler hermed afgørelse om, at 

vedtægterne for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag, jf. kystbeskyttelseslovens1 § 

7 er ændret.  

De gældende vedtægter er vedlagt i bilag 1. Der er ikke sket ændringer i bilagene.  

 

Klagevejledning  

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens 

adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt 

klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør 

kystbeskyttelseslovens § 18a, stk. 1.  

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

via klageportalen som du finder via https://naevneneshus.dk/. Her kan du også finde 

vejledning til, hvordan du klager.  

Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal 

være modtaget hos Miljø- og Fødevareklagenævnet senest ved klagefristens udløb, 

dvs. senest tirsdag den 16. april 2021.  

 

Søgsmål og aktindsigt  

Afgørelsen kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter, at afgørelsen er 

meddelt, jævnfør kystbeskyttelseslovens § 18b, stk. 1.  

Der gøres opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i sagen. 

 

I tilfælde af spørgsmål eller bemærkninger kan Julie Nyrop Albers kontaktes på e-mail 

juliena@roskilde.dk eller på telefon 46 31 37 83. 

 

 

Julie Nyrop Albers    Thomas Oest 

Roskilde Kommune   Egedal Kommune 

 

 

Vedlagt: godkendte vedtægter 

 

                                                   
1 Lovbekendtgørelse 2020-05-29 nr. 705 om kystbeskyttelse m.v. 


