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Resume 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at sagen om VVM-tilladelse til anlæg til sikring 
mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark skal gå om. Det skyldes, at sagen om 
plangrundlaget skal gå om. For at sikre fremdrift, og at de to processer kan forløbe 
parallelt, foreslår forvaltningen, at sagen alene behandles i Plan- og Teknikudvalget, jf. 
delegation. 

Beslutningskompetence 

Plan- og Teknikudvalget 

Sagsfremstilling 

Byrådets behandlede den 30. november 2016, punkt 292, sag om justeret projekt og VVM-
tilladelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. Formålet med 
justering af projektet var at nedbringe den påvirkning af Natura 2000-områder, som Natura 
2000-konsekvensvurderingen i VVM-redegørelsen havde påvist. En række beboere 
klagede efterfølgende over kommunens afgørelse. Klagerne vedrørte især sti langs 
Værebro Å og placering af fjorddiget på private grunde. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet giver i afgørelse af den 30. juni 2017 ikke medhold i 
klagerne over VVM-redegørelsen. Nævnet ophæver derimod kommunens VVM-tilladelse. 
Det skyldes, at Planklagenævnet tidligere har ophævet lokalplan 612 og 
kommuneplantillæg 7 for området. Et godkendt plangrundlag er juridisk en forudsætning 
for en VVM-tilladelse. Nævnet påpeger desuden, at kommunen er ansvarlig myndighed 
efter habitatbekendtgørelsen i sagen om VVM, og at det ikke kun er Kystdirektoratet, der 
skal varetage habitatreglerne i sagen efter kystbeskyttelsesloven. 
Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet betyder, at der ikke er behov for at gentage 
procedurer eller ændre i den eksisterende VVM-redegørelse. Men da kommunen netop 
som følge af VVM-redegørelsen ændrede projektet for at minimere påvirkning af Natura 



2000-områder, er der behov for en ny og opdateret Natura 2000-konsekvensvurdering. En 
sådan Natura 2000-konsekvensvurdering er forvaltningen allerede ved at færdiggøre i 
forbindelse med sagen om ny lokalplan 668 og kommuneplantillæg 7 for Jyllinge 
Nordmark. Konsekvensvurderingen vil blive forelagt udvalget sammen med plansagen på 
møde i september 2017. 
Den Natura 2000-konsekvensvurdering, der indgik som en del af VVM-redegørelsen, viste, 
at der kunne være en påvirkning af Natura 2000. Den nye Natura 2000-konsekvensvur-
dering tager afsæt i det justerede projekt samt supplerende feltundersøgelser og 
vurderinger. Den ny Natura 2000-konsekvensvurdering viser, at det tilpassede projekt kan 
gennemføres uden væsentlige påvirkninger af habitatnaturtyper, der indgår i 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Det er derfor forvaltningens konklusion, 
at det justerede projekt kan gennemføres, uden at staten og EU-kommissionen skal 
inddrages, og at kommunen kan give en ny VVM-tilladelse, så snart ny lokalplan 668 og 
kommuneplantillæg 7 er vedtaget. 
Forvaltningen vil forelægge en ny VVM-tilladelse til politisk godkendelse umiddelbart efter 
endelig vedtagelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg i december 2017. 

Økonomi 

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. 
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