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Afgørelse om at fremme kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark  4. juni 2015 

 

Byrådet har den 29. april 2015 besluttet, at fremme kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge 

Nordmark i medfør af Kystbeskyttelseslovens § 2 stk. 2. Det vil sige, at der arbejdes 

videre på at realisere projektet, men at projektet skal detailprojekteres og omkostnin-

gerne for den enkelte grundejer fastsættes, før der tages endeligt stillingtagen til om 

projektet skal realiseres.   

Dette er således blot første skridt mod beslutning om at etablere en sikring.  

Inden den endelige beslutning vil der blive holdt et borgermøde, og I vil få mulighed for 

at tilkendegive Jeres holdning til projektet igen. Borgermødet forventes afholdt inden 

sommerferien 2016.  

Baggrund 

I forbindelse med kystbeskyttelsesprojektet har Roskilde Kommune gennemført inte-

ressetilkendegivelse blandt de grundejere i området, som kan få gavn af sikringen. 

Endvidere har Kystdirektoratet udtalt sig om projektet, jf. kystbeskyttelseslovens § 2 

stk. 1. 

Der er sendt høringsbrev til 639 grundejere i Jyllinge Nordmark, hvoraf  

 323 grundejere (50 %) har svaret på forespørgslen 

 255 grundejere, svarende til 79 % af de som har svaret, har sagt ”ja” til projektet  

 68 grundejere, svarende til 21 % af de som har svaret, har sagt ”nej” til projektet 

 

Samlet set har et flertal af de grundejere som har svaret, tilkendegivet at de ønsker 

det skitserede projekt etableret og er villige til at bidrage økonomisk. Kystdirektoratet 

har endvidere udtalt, at der er behov for kystbeskyttelse i området og at den valgte 

sikringshøjde er fornuftig. 

Hvad sker der nu 

Roskilde Kommune har indledt et samarbejde med Arbejdsgruppen til dannelse af 

Jyllinge Nordmarks Digelag. Målet er, at udarbejde et detailprojekt, hvor omkostnin-

gerne forbundet med anlægget kan fastlægges mere præcist. Derudover udarbejdes 

et forslag til partsdeling, hvor udgifter for den enkelte grundejer fremgår. Det overvejes 

at oprette et formelt digelag snart.   

I det videre arbejde vil der, blive taget højde for de bemærkninger, der er indkommet i 

forbindelse med interessetilkendegivelsen. 
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Side2/2 Når det endelige projekt og forslag til partsdeling er klar, vil det blive sendt ud til rele-

vante grundejer sammen med en invitation til borgermøde. På dette møde vil der blive 

mulighed for at komme med bemærkninger og tilkendegive sin holdning til projektet.  

Vi forventer at borgermødet vil blive holdt inden sommerferien i 2016.  

Meldingerne på borgermødet vil ligger til grund for en endelig politisk beslutning om, 

hvorvidt projektet skal etableres.   

Du kan se læse mere om sagen og se det materiale, der tidligere er sendt ud til 

grundejerne ved at gå ind på www.roskilde.dk/oversvoemmelser. Hvis du har spørgs-

mål til projektet er du velkommen til at kontakte Roskilde Kommune, eller en af repræ-
sentanterne i Arbejdsgruppen til dannelse af Jyllinge Nordmarks Digelag. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden for 4 uger fra d.d. påklages til Miljøministeren. Der kan ifølge 

Kystbeskyttelseslovens § 18, stk. 3 kun klages over retlige spørgsmål, såsom inhabili-

tet og fejl i sagsbehandlingen.   

En klage vil opsættende virkning og processen standses, mens klagen bliver behand-

let i Miljøministeriet. 

Klagen skal være skriftlig og sendes til Roskilde Kommune senest d. 2. juli 2015. 

Roskilde Kommune videresender herefter klagen til Miljøministeriet, ledsaget af sa-

gens akter. En eventuel klage skal sendes til Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1, 4000 

Roskilde eller pr. e-mail miljo@roskilde.dk.  

Afgørelsen kan påklages af modtagerne af denne afgørelse, og af enhver der må an-

tages at have væsentlig individuel interesse i sagen, samt de klageberettigede myn-

digheder og organisationer efter kystbeskyttelseslovens § 18 stk. 2. 

Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen er I velkommen til at kontakte 

Hans Chr. Jensen på tlf. 46 31 36 01 eller via e-mail: hanscj@roskilde.dk eller Julie 

Nyrop Albers på tlf. 46 31 37 83 eller via e-mail: juliena@roskilde.dk.  

 

Venlig hilsen 

Julie Nyrop Albers  

Miljøsagsbehandler

 

Kopi til: 

 Kystdirektoratet (kyst@kdi.dk) 

 Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk) 

 Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde (roskilde@dn.dk) 

 Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk) 

 Friluftsrådet, kreds Roskilde (roskilde@friluftsraadet.dk) 

 Grundejernes Landsorganisation (info@ejendomsforeningen.dk) 

 Fritidshusejernes Landsforening (sekretariat.fl@youseepost.dk) 

 Naboejere:  Finn Eskil Dahl, Lille Rørbævej 16, 3600 Frederikssund 

Preben Kristensen, Lille Rørbækvej 14A, 3600 Frederikssund  
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