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Jyllinge-Tangbjerg 13 november 2016 

 

Kære alle i Jyllinge Normark og Tangbjerg, 

I foråret, den 19. maj, var der stiftende generalforsamling til Jyllinge Nordmark og Tangbjergs 

Digelag. Både før og efter generalforsamlingen har der været arbejdet intenst på fremtidig sikring af 

området mod oversvømmelse. Fra de tidligste planer var vi klar over, at vi skulle igennem nogle ret 

langvarige processer inden kystbeskyttelsen kunne bygges. Som de fleste ved er der indsendt klager 

mod kystbeskyttelsesprojektet, som blev vedtaget i februar 2016 af byrådene i Roskilde og Egedal 

kommuner. Klagerne behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Oprindelig så det ud til at have 

meget lange udsigter før klagerne kunne behandles, men ministeriet har nu givet tilsagn om, at disse 

klager er behandlet til april 2017. 

I forbindelse med projektet er der gennemført en undersøgelse med Vurdering af Virkninger for 

Miljøet (VVM undersøgelse). VVM undersøgelsen behandles i Roskilde og Frederikssund Byråd i 

slutningen af denne måned og vi regner med at der gives en VVM-tilladelse til projektet inden 

december 2016. 

Denne tilladelse og de efterfølgende tilladelser og dispensationer som desuden kræves, kan 

påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis der indsendes nye klager, kan vi forvente yderligere 

sagsbehandlingstid indtil alle disse klager er afgjort. 

Hele processen med godkendelse, klagebehandling og etablering af diger og højtvandslukke (port) 

ved åens udløb er et langvarigt projekt. Helt fra de tidligste planer havde ingen regnet med, at 

digerne kunne være klar til vinteren 2016-2017. Håbet var en kystsikring til vinteren 2017-2018.  

I erkendelse af den forlængede sagsbehandlingstid arbejder forvaltningen i Roskilde Kommune med 

en tidsplan hvor udbud af anlæg kan finde sted i efteråret 2017. Der er dog en række 

udefrakommende faktorer, herunder klager, der betyder at tidsplanen er usikker. 

 

Vi skal indstille os på, at kystsikringen ikke kommer før vinteren 2018-2019. 

 

Østsjællands Beredskab, tidligere Roskilde Brandvæsen, har i forbindelse med Bodil i december 

2013 samt Dagmar og Egon i januar 2015 høstet erfaringer i forhold til at imødegå oversvømmelser 

af boligområder. Man har blandt andet anskaffet en hel del watertubes, som også blev anvendt 

under Egon. Beredskabet har indgået en aftale med Danmarks Meteorologiske Institut om varsling 

af voldsomt vejr (markant blæst og nedbør samt vandstandsstigninger) så relevante personer og 

myndigheder varsles så tidligt som muligt. 

 

Med beredskabet håber og regner Digelaget med, at vi indtil kystsikringen er færdig, er sikret bedst 

muligt mod oversvømmelse, så vi ikke skal opleve en ”Bodil” en gang til. 

 

 

 

Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag 

 

 

 

 

 

Der har den seneste tid være debat om sti langs med vandet. Digelaget ønsker at gøre opmærksom 

på, at Digelaget intet har med trampestien langs med vandet at gøre. 


