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Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af kystbeskyttelse i Jyllinge
Nordmark
Afgørelse
Roskilde Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens
bestemmelser i § 16, stk. 1 om beskyttelseslinje omkring søer og åer til etablering af
kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark, jf. nedenstående projektbeskrivelse og
foretagne justering på baggrund af høringssvar.

21. november 2017

Sagsnr. 283082
Brevid. 2689344
Ref. NOSA
Dir. tlf. 46313782
noras@roskilde.dk

Afgørelsen omfatter dele af matr.nre.: 3cb, 4ak, 10gu, 10gt, 65b, 67d, 45al, 44b, 46a,
41a, 47b, 62b, 9ø, 7cx, 8kl, 8lm, 22i Jyllinge By, Jyllinge.
Afgørelsen meddeles på vilkår af:
• at både Fjord- og Østdiget tilsås med en frøblanding, der består af robuste
græsarter med stort og forgrenet rodnet
• at der på arbejdsarealer udlægges køreplader, der skal fjernes umiddelbart
efter endt brug.
Afgørelsen er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1.
Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, jf. nedenstående
klagevejledning. Hvis dispensationen bliver påklaget rettidigt, må den ikke udnyttes,
medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dispensationen
bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.
Der er åbeskyttelseslinje på begge sider af Værebro Å. Afgørelsen omfatter kun
anlæg på arealer i Roskilde Kommune. Frederikssund Kommune træffer afgørelse om
åbeskyttelseslinjen for arealer, der ligger i Frederikssund Kommune.
Det samlede kystbeskyttelsesanlæg, Fjorddiget – Fløjdiget – Østdiget
Det samlede kystbeskyttelsesanlæg består af Fjorddiget, Fløjdiget og Østdiget.
Åbningstider
Mandag-torsdag
Fredag

10-15
10-14

Telefontider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

08-15
10-17
08-14

Fjorddiget
Fjorddiget (diget mod fjorden) udføres som følgende:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

et ca. 730 meter langt jorddige med digekrone i kote 2,40 DVR90 (de
nordligste ca. 175 m ligger inden for åbeskyttelseslinjen). Placeringen kan
ses i bilag 1, Figur 1-1
svag hældning mod Roskilde Fjord, anlæg 1:8, så bølger kan løbe af på diget
og ikke forårsage væsentlige overskyl af diget
skråningsanlæg 1:4 mod land
kronebredden er ca. 0,5 meter
en lermembran på ydersiden af diget for at tætne mod
vandgennemtrængning
overfladen af diget dækkes med et muldlag som grobund for græs/vegetation
tilsåning af diget med en frøblanding, der består af robuste græsarter med
stort og forgrenet rodnet
”fodaftrykket”, dvs. digets bredde i terræn - inden for åbeskyttelseslinjen, incl.
grøft/faskindræn bag diget, varierer fra 30 meter i nord, hvor terrænet er i
kote 1,0, til 7 meter i syd hvor terrænet er i kote 2,0
digets højde over terræn vil variere mellem 1,40 m og 0,40 m.

Nedenstående ses snit af fjorddiget med terræn i kote 1,80 meter.

Fløjdiget og sluse
Fløjdiget med sluse udføres som følgende:
• Fløjdiget er et ca. 180 m langt jorddige i forlængelse af Fjorddiget
• digekronen er i kote 3,00 DVR90 - diget forløber fra det nordvestlige hjørne af
ejendommen matr. nr. 4ak Jyllinge i nordøstlig retning, over udmundingen af
Værebro Å til et punkt ca. 40 m nord for det sydlige skel af matr.nr. 2a i Lille
Rørbæk
• der etableres sluse med bagvandspumper i Værebro Å’s udløb
• digets skråningsanlæg er på 1:5 mod land og 1:10 mod fjorden
• digets krone etableres så den efter sætninger lever op til en sikringskote på +
3,0 meter
• digets kronebredde er 3 meter
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•

digets ”fodaftryk” varierer fra knap 48 meter, hvor terrænet er i kote 0, til 3
meter, hvor terrænet er i kote 3,0 m
• fangedæmninger, sluseramme og pumpestation udføres som spunsede
konstruktioner, og synlige flader beklædes med betonpaneler
• overkanten af slusen, overside af fangedæmningerne og slusekonstruktionen
ligger i samme kote som fløjdiget (+3,0m)
• der etableres en gangbro over sluseåbningen, med en frihøjde på lidt over
kote 3,0.
På nedenstående kort ses Fløj- og Fjorddigets fodaftryk inden for åbeskyttelseslinjen.

Den nordlige del af Fløjdiget har en udstrækning på ca. 110 meter nord for åen
(Frederikssund Kommune). Den sydlige del af Fløjdiget har en udstrækning på ca. 62
meter syd for åen (Roskilde Kommune). Både den nordlige og den sydlige del
etableres inden for åbeskyttelseslinjen. Nedenstående ses visualisering af Fløjdiget
set fra åsiden mod fjorden.
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Detaljeret beskrivelse af Fjord- og Fløjdiget kan ses i bilag 1.
Østdiget udføres som følgende:
• diget placeres langs med skel til bebyggelse foran afvandingsgrøfter på den
sydlige side af Værebro Å mellem Birkevej og Dalengen
• diget har en længde på ca. 1530 meter, heraf ca. 150 m vest for
Fasanvænget
• topkote af dige i +1,5 m
• en hældning mod åen på 1:10 og en hældning mod land på 1:4
• en kronebredde på 2 meter
• diget udføres med en overhøjde på ca. 0,3 m. Viser det sig, at diget sætter sig
til under kote +1,5, vil det være nødvendigt med efterfyldning i de berørte
områder.
Afvandingssystemet udføres som følgende:
• grøfter placeret bag Østdiget til håndtering af regnvand fra boligområdet og
vand, der strømmer under diget i en højvands-/stormflodssituation.
• systemet består udelukkende af åbne grøfter med en bundkote i 0,0 m.
• eksisterende grøfter indgår i løsningen, men disse hverken udvides eller
oprenses i forbindelse med arbejderne
• der udføres rørlagte gennemføringer af diget med simpelt bygværk for
placering af skodder for lukning under stormflodssituation
• opgravet materiale fra grøfterne nyttiggøres ved oplægning på både for- og
bagside af diget for at minimere mængderne af lerfyld.
Placering og nærmere beskrivelse af Østdige og afvandingssystem samt
principtværsnit fremgår af bilag 2, tegning JYLN-P-TF-6003, JYLN-P-TF-6111 og
JYLN-P-TF 6112.
Partshøring
I forbindelse med høring efter Kystbeskyttelsesloven, jf. Roskilde Kommunes
høringsbrev af 6. oktober 2017, er der indkommet høringssvar fra ejeren af matr.nr.
44b Jyllinge Nordmark. Grundejer gør indsigelse mod, at Østdiget over matr.nr. 44b
Jyllinge By skal løbe langs bebyggelsens skel. Grundejer foreslår, at Østdiget følger et

skråt forløb over ejendommen svarende til åbeskyttelseslinjen. Grundejer foreslår
også, at anlæg af Østdige afventer indhentelse af erfaringer med slusedrift.
Vurdering
Størstedelen af Østdiget, hele Fløjdiget samt de nordligste ca. 175 meter af Fjorddiget
ligger inden for åbeskyttelseslinjen.
Med respekt for de tekniske krav er projektets landskabelige indgriben forsøgt
begrænset mest muligt. Anlæggenes karakter vil dog uanset dette visuelt fremstå
tydeligt som tekniske anlæg, særligt Fløjdiget samt den nordligste del af Fjorddiget.
Fløjdiget vurderes at ville have en større visuel påvirkning af landskabet, set fra både
fjord- og åsiden.
Østdigets visuelle påvirkning af landskabet vil være forholdsvis beskedent, da det er
trukket længst muligt væk fra åen på hovedparten af strækningen samt, at diget
maksimalt vil have en højde på ½ meter over terræn.
For så vidt angår ønsket om at justere diget hen over matr.nr. 44b Jyllinge By,
Jyllinge, så det løber i åbeskyttelseslinjens sydlige grænse, finder Roskilde Kommune,
at justeringen kan efterkommes. Terræn koten langs skel til beboelse og langs
åbeskyttelseslinjen på matr.nr. 44b er begge steder ca. 1,25. Der vil således uanset
om diget placeres langs skel eller langs åbeskyttelseslinjens sydlige grænse blive tale
om en mindre forhøjning og dermed en minimal landskabelig påvirkning.
Det er Roskilde Kommunes samlede vurdering, at anlæggene forringer områdets
landskabelige værdier, uanset ådalen på længere strækninger har urbant præg, samt
at anlæggets indgreb i landskabet er begrænset mest muligt.
Roskilde Kommunes grundlæggende opfattelse er dog, at projektets gennemførelse
er bydende nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsmæssige interesser af både
økonomisk og social art. Hundredvis af boliger i området forudses oversvømmet i
fremtiden, hvis der ikke etableres kystbeskyttelse, hvilket vil have meget store
økonomiske, sociale og mentale konsekvenser for beboerne i området.
På den baggrund meddeler Roskilde Kommune dispensation fra bestemmelserne om
åbeskyttelseslinje til det samlede kystbeskyttelsesprojekt.
Natura 2000-område
Natura 2000-område N 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov.
består af habitatområde H 120 og fuglebeskyttelsesområde F 105.
Kystbeskyttelsesanlægget etableres delvist inden for Natura 2000-områdetet.
I projektområdet findes følgende kortlagte habitatnaturtyper, som er på
udpegningsgrundlaget for habitatområdet:
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•

•

1330 Strandeng. Arealet udgør samlet ca. 715 ha i Natura 2000-området.
Kystbeskyttelsesanlægget (Fjorddiget og Fløjdiget) berører ca. 0,91 ha,
svarende til 0,13 % af det samlede areal af naturtypen i Natura 2000-området.
Naturtilstanden er vurderet moderat (III) og artsindekset er lavt (0,31). Hele
området med naturtypen 1330 Strandeng i området er plejekrævende og er
uden pleje i fare for helt at miste sin naturværdi.
6210 Kalkoverdrev. Arealet udgør samlet ca. 75 ha. i Natura 2000-området.
Kystbeskyttelsesanlægget (Fjorddiget og Fløjdiget) berører ca. 0,14 ha,
svarende til 0,19 % af det samlede areal af naturtypen i natura 2000-området.
Den del af kalkoverdrevet, hvor diget skal ligge, er under tilgroning med den
invasive art Rynket Rose. Naturtilstanden er vurderet stedvist botanisk
værdifuldt, dog er artsindekset ikke oplyst. I området vokser for kalkoverdrev
karakteristiske arter.

Bilag IV-arter
Der kan ikke gives dispensation fra bestemmelserne om åbeskyttelseslinje, hvis det
ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.
Kystsikringsanlægget vil ikke medføre væsentlige påvirkninger af bilag IV-arter, da der
i projektområdet ikke findes egnede levesteder for bilag IV arter.
Myndighederne må ikke meddele dispensationer, som kan forringe forholdene for
bilag IV-arter.
Samlet konklusion
Det vurderes samlet, at projektet ikke vil skade bevaringsstatus for habitatnaturtyper i
Natura 2000-området, fordi der sker en meget ringe inddragelse af kortlagte
habitatnaturtyper. Det vurderes endvidere, at der ikke sker en påvirkning af
levevilkårene for bilag IV-arter i området.
Endvidere vil anlæg og drift af kystbeskyttelsesanlægget ikke medføre væsentlige
påvirkninger af fuglearter på udpegningsgrundlaget af fuglebeskyttelsesområde F105.
Dette begrundes især i det forhold, at projektområdet eller dets umiddelbare nærhed
ikke rummer egnede levesteder for udpegningsarterne.
Roskilde Kommune vurderer, at digerne ikke vil påvirke områdets egnethed som
fourageringslokalitet og rastelokalitet for bilag IV-arterne, da græsvegetationen på de
nye diger vil kunne fungere som fouragerings- og rastelokalitet for
Baggrund
Ved oversvømmelserne i forbindelse med stormen ”Bodil” i december 2013, blev 258
boliger i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, som lå lavere end den højeste vandstand i
kote 2,06 meter udsat for omfattende ødelæggelser.
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Efter Bodil har vi haft yderligere 3 storme, Egon, Urd og Ingolf, der afstedkom forhøjet
vandstand og stormflod, hvor det var nødvendigt at etablere store beredskabsaktioner
for at forhindre oversvømmelse af boligerne igen.
Siden Bodil har grundejerne i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg samarbejdet med
Roskilde Kommune og Egedal Kommune om etablering af et kystbeskyttelsesanlæg,
som skal sikre 502 beboelsesejendomme i Roskilde og Egedal Kommuner mod
oversvømmelse ved stormflod indtil 2,40 meter over daglig vande. I maj 2016 blev
grundejerne organiseret i Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag.
Kystdirektoratet har den 31. januar 2017 meddelt, at man på baggrund af Roskilde og
Egedal Kommunes ansøgning om principiel godkendelse af kystbeskyttelse i Jyllinge
Nordmark og Tangbjerg, er sindet at meddele tilladelse til oversvømmelsesbeskyttelse
ved Jyllinge Nordmark på en række forudsætninger.
Klagenævnets krav om udarbejdelse af ny bidragsfordeling, baseret på
gavnsprincippet, har medført et ønske fra digelaget om ændret projekt af Østdiget, så
det nu løber langs skel tæt på boligerne, i stedet for tidligere projektforslag, hvor
Østdiget lå tættere på åen tværs over engene.
Roskilde Kommune er bygherre på det samlede kystbeskyttelsesprojekt, som senere
vil blive overdraget til Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag, der vil være ansvarlig
for driften af anlægget.
Lovgrundlag
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 må der ikke placeres bebyggelse,
campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet
inden for en afstand af 150 m fra de vandløb, der er registreret med en
beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning.
I Jyllinge Nordmark er åbeskyttelseslinjen syd for åen dog reduceret, jf.
Naturstyrelsens afgørelse af 11. maj 2015, se bilag 3.
Jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1 kan kommunen gøre undtagelse fra
bestemmelserne i § 16, stk. 1.
Bestemmelsens formål er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og
som levesteder for spredningskorridorer for plante- og dyreliv.
Klagevejledning
Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort,
regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.
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Hvem kan klage
1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3) offentlige myndigheder,
4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø og
7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Hvordan klager du
Du kan klage via Klageportalen, som du kan finde på Nævnenes Hus’ hjemmeside,
www.nmkn.dk under fanen ”Klageportalen” øverst til højre.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk
eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
I Klageportalen bliver du guidet igennem forløbet med indtastning af en klage. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Hvad koster det
Du skal som borger betale et gebyr på kr. 900 for at klage. Virksomheder og
organisationer skal betale 1.800 kr.
Når du har tastet din klage ind i Klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr
med et betalingskort. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Miljø- og
Fødevareklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er
modtaget.
Gebyret tilbagebetales, hvis:
1) klagen afvises fordi klagefristen er overskredet
2) klager ikke er berettiget til at klage
3) Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen
4) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
5) klageren får helt eller delvist medhold i klagen.
Fritagelse for at bruge Klageportalen
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning sammen med klagen til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
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Øvrige oplysninger
Du kan finde flere oplysninger om klageregler og gebyrordningen på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den dato afgørelsen er
meddelt.
Venlig hilsen
Nora Salling
Landinspektør

Bilag:
1. Stormflodssikring af Jyllinge Nordmark, Bilag til principiel ansøgning til
Kystdirektoratet, December 2016
2. Projektforslag for Østdige, 15. september 2017
3. Kortbilag med justeret Østdige
4. Naturstyrelsens afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen af 11. maj 2015
Kopi til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk
DN Roskilde, e-mail: roskilde@dn.dk
Friluftsrådet, v/ Tove Binzer, e-mail: tove.binzer@gmail.com
DOF, e-mail: natur@dof.dk
DOF Roskilde, e-mail: plan@dof-roskilde.dk
Naturstyrelsen, e-mail: nst@nst.dk
Miljøstyrelsen, e-mail: mst@mst.dk
Frederikssund Kommune, att. Karsten Jakobsen, e-mail:
kajak@frederikssund.dk
Jyllinge Nordmarks og Tangbjergs digelag, e-mail: plm@dkma.dk
Grundejerforeningen Engen, v/ Phillip Lange Møller, e-mail:
plm@dkma.dk
Grundejerforeningen 10 B, v/ Jesper Rasmussen, e-mail:
formand@gf10b.dk
Katrine og Mads Holm, Fasanvænget 44, 4040 Jyllinge
Grundejerforeningen Enggården, v/ Torben Møbjerg, e-mail: tm@ghblandskab.dk
Ole Hedegaard Svagin, Vernersvej 18, 4040 Jyllinge
Grundeferforeningen Jyllinge Sommerland, v/ Erik Krøll, e-mail:
erikkroell64@gmail.com
Grundejerforeningen Bodshøjgaard, v/ Kim Boddum, e-mail:
bodshoejgaard@gmail.com
Grundejerforeningen Værebro Å, v/ Christian Laursen, e-mail:
Christian.Laursen6@gmail.com

