
05837.00

Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00

Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark

Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 01-07-1975

Fredningsnævnet 25-11-1974

Kendelser

Deklarationer



OVER FREDNINGSNÆVNET>



•

,e

,
"'-----

REG. NR. 5113 7
~.?S-

I

UDSKRIFT
a f

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL

oAr 1975, den l. juli, afsagde overfredningsnævnet
følgende

k e n d e l s e

i sagen nr. 2249/74 om fredning af ejendommen, matr.nr. 25 Q

og 28 Q, Jyl1inge by og sogn.
Den af fredningsnævnet for Roskilde amts fredningskreds

den 2~/11 1974 afsagte kendelse er sålydende:
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Ved skrivelse af 18. juni 1974 rejste Danmarks Naturfredningsfo~-
for ejendommene matr.nr. 25 Q og 28 Q Jyllinge by

Af skrivelsen fremgår bl.a. følgende:
"Areaiett der fremtræder som et højdedrag ud mod Roskilde-fjorden,

hvor der åbner sig en vid udsigt over fjordområdet, er et af de sidste
ttubebyggede i den stærkt urbaniserede Jyllinge by. og foreningen finder,

at en fredning her vil være af betydelig nærrekreativ værdi for Jyllinge.I,
I

l-I .2,7

J'

Arealet, der udgør ca. 3,5 ha ejes af Gundsø kommune, heraf er ca.
ha omfattet af strand byggelinie bestemmelserne.
Der nedlægges følgende fredningspåstand:
Arealerne må ikke bebygges.
Opstilling af boder, skure, master, transformatorstationer eller

andre skæmmende indretninger må ikke finde sted.
Henstilling af biler og udrangerede maskiner er ikke tilladt.
El-luftledninger må ikke overføres arealet .•
Arealerne må ikke benyttes til camping •
Arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald.
Arealerne må ikke benyttes til motorbane.

ti Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.

•
Beplantning med busk- og trævegetation må ikke finde sted.
Arealerne må ikke opdyrkes.
Arealet må ikke hegnes. Arealerne må ikke tilføres pesticider.
Offentligheden skal have fri adgang til området.
De påtaleberettigede skal efter enighed kunne foranledige en ønsket

naturtilstand opretholdt.
P~taleret tillægges fredningsnævnet for Roskilde amt, frednings-

planudvalgp+, for Frederiksborg, Roskilde og Københavns amter og
__ Danmarks l\TRturlredningsforening.J

/
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!, Wt Efter at nævnet havde bestemt at tage sagen under behandling'fore-
t~
f toges bekendtgørelse om sagens omfang og genstand i Statstidende og
[ Berlingske Tidende for den 27.juni 1974 samt i Dagbladet for Roskilde

og omegn for den 28.juni 1974. Samtidig underrettedes ved skrivelse
af 25;juni 1974 i henhold til naturfredningslovens § 13'Gundsø kommune
og øvrige sagen vedkommende •

.
II 4tRoskilde amter,
r, .. Gundsø kommune,
f ~(_ naturfrednings-
i
i
,

• I sagen er der afholdt møde den 3l.oktober 1974. Til mødet har
været indkaldt fredningspianudvalget for Københavns, Frederiksborg og

Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde amtsråd,
byudviklingsudvalget for Roskilde-egnen, Statens
og landskabskonsulent og Kreditforeningen Danmark.

Nævnet har besigt~get arealerne.
Formanden for Gundsø kommunes tekniske ~:iv~lghar under sagen

udtalt, at det pågældende højdedrag er et så værdifuldt område, at
det bør sikres fredningsmæssigt, idet det ville danne en god afslut-
ning på de nord for Værebro å liggende arealer, der påtænkes inddraget
i en større fredningsplan.

Gundsø kommunes borgmester har under sagen oplyst, at kommunen
har købt ejendommen for 380.000 kr. og siden afholdt udgifter, hvor-

, 41' efter arealet står kommunen i ialt 414.000 kr.løvrigt har kommunen
planer om at opkøbe yderligere strandarealer til rekreative formål.
Der findes i Jyllinge idag ialt ca. 1800 sommerhuse.

Kommunen har principielt modsat sig fredningen, idet det var
! tanken det pågældende sted at udstykke 4 - 6 grunde til sommerhusbe-

byggelse. Herved ville kommunen opnå at få dækket sine udgifter ved
grundkøbet.

Fredningsnævnet skal udtale:
Da ejendommene på grund af deres landskabelige værdi og be~iggenhed

~har væsentlig betydning for almenheden samt da det af hensyn til
befolkningens friluftsliv findes af væsentlig betydning at åbne
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adgangen til at færdes og opholde sig på arealerne, jfr. naturfred-
ningslovens § l, finder nævnet, at fredningspåstanden på de angivne
vilkår bør tages til følge, dog med den ændring, at bestemmelsen:
"Arealerne må ikke tilføres pesticiderl1 udgår.

Med hensyn til spørgsmålet om erstatning finder nævnet at efter
indgrebets art og arealernes størrelse og værdi bør erstatningen
fastsættes til 300'000 kr,

Et kort, o (-'rurviner f::'rænsernefor det fredede område, er ved-
hæftet nærværende kendelse.

Kendelsen vil i medfør af naturfredningslovens § 25 væ~e at fore-
lægge for overfredningsnævnet.

Det bemærkes, at Kreditforeningen Danmark har forbeholdt sig til
sin tid at nedlæg~0 påstand om, at erstatningen eller en del af denne
anvend~s til nedbTingelse af det i foreningen indestående lån.

THI BBSTEMrIlBS :

Den ovenfor anførte fredningspåstand tages til følge med den
anførte ændring.e\

Der tilkendes ejeren af arealerne Gundsø kommune i erstatning
300.000 kr., der fra kendelsens afsigelse forrentes med l % over den

~ af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.
Erstatningen udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Roskilde

amtsfond.

A. Skotte.

,

8~
'r'
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• • LaUgeSel)./ Erik Vest.
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Overfredningsnævnet, for hvem sagen er blevet forelagt
i medfør af naturfredningslovens § 25, har den 22/4 1975 foreta-
get besigtigelse og forhandlet med repræsentanter for Gundsø kom-
mune, Danmarks Naturfredningsforening og fredningsplanudvalget
for Roskilde amt.

Under mødet gav kommunens repræsentanter udtryk for, at
de i tilfælde af fredningssagens gennemførelse ville være villige
til som et vilkår knyttet til fredningssagen at opføre en offent-
lig toiletbygning under fredningsnævnets censur, forudsat opfø-
relsen kan ske søværts den i naturfredningslovens § 46 omfattede
strandbeskyttelsesli~ie, som i fredninber.~ nordlige del, hvortil
den kørende adgang sker, omfatter hele ejendommens bredde i øst-
vestlig retning. Endvidere fremsatte kommunens repræsentanter a~l-

modning om ændring af fredningen således, at der kan gennemføres
skråparkeri.ng til 18 biler på græsarmeret bund i en række - ind-
til skellet mellem matr.nr. 25 Q og 28 Q - langs den vej, der i
fredningens nordgrænse fører ud mod vandet.

Et kort visende det fredede areal, der udgør ca. 3,5 ha,
er vedhæfte t nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m e s:
Den af fredningsnævnet for Roskilde amts frednings-

kreds den 25/11 1974 afsagte kendelse stadfæstes med det anførte
vilkår vedrørende toiletbygning og med tilladelse til parkering
som vist på kortet.

Udskriftens rigtighed
bekræftes.

(?J~tLtlb-A j'~ ,B. Andersen

kh
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Mat~. nr. 25 ~ og 28 Q Jyllinge by og sogn.
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oAr 1974, den 25.november kl. 10,00 blev af fredningsnævnet
for Roskilde amt

i sag nr. 76/74 afsagt sålydende

K E N D E L S E:

FUL-\J\ UD

AF L/7 \,C}IS.

C)F~ K.

:;7ATENS Ni\TlJ~FREONINGS-
OG LANOSKAB3KONSULENT

2~.FEB.1975



/ :JO~

Roskilde /
fjord Ø/f JOP, JO!

\) I 30!l
I XP

30fl
zs'!&

I

Kort i 1:4000
fremstillet efter
matrikelkort af apri I 1974

3~ JU€Z...}-----

~-N-

~

••••• 30t!

OversigtSkort I 1 25000

-,
\

l
I
\,,

\
\~

Mat r. nr. 25 g og 289

Jyllinge by og sogn•
-*»0«*-

April 1974

,
\
I
\

\
I

I
\
\

, l

\ -' I

L ,

I / l

Reproduceret med Geodætisk
Instituts tilladelse nr. A. 493/73

300, 400,

Land inspektør

D.N. j nr ..!.!!!
30 -1 O

O.H H. j nr. 74-30 AK



05837.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00

Dispensationer i perioden: 21-06-1988 - 26-06-1990



•

•••

FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT 21. juni 1988

FS 43/88Adresse:
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade 6
4600 Køge. Tlf.: (03) 65 1068 VIc,dtl3.f:, 8'

w" Gt! N&tL:rstyr':lIl"E'"

GUNDSØ KOMMUNE
Teknisk forvaltning
St. Valbyvej 253
Gundsølille
4000 Roskilde .

GENPART
tB orientering

Ejendom: Matr. nr. 25 ~ og 28 ~ Jyllinge by, Jyllinge
beliggende Lønagerparken ved Osvej.
Gundsø kommunes j.nr.: 01.05.00GOl.
Hovedstadsrådets j.nr.: 271/255-15.
Danmarks Naturfredningsforening j.nr.: 73-09-77/637.

Ved brev af 28. april 1988 har De på vegne Gundsø kommunes ungdomsinformation
ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at afholde et sommerferiearrangement
for kommunens unge på et areal beliggende i sommerhusområdet i Jyllinge Nord-
mark umiddelbart ud til Roskilde fjord.

Baggrunden er, at arealet er omfattet af overfredningsnævnets kendelse af l.
juli 1975.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af naturfredningslo-
vens § 34 afholdelsen af nævnte arrangement, idet det forudsættes at Gundsø
kommunes tekniske forvaltning (eller evt. Hovedstadsrådet) påser at arealet
retableres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13, stk. l, jfr.
§ 58, stk. 3, 5 og 6:

Der kan inden 4 uger klages til Over fredningsnævnet over tilladelsen. Klagebe-
rettigede er:

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen _
j.nr.f: 0/Jf)j ~

Ibvi3 -~ '7
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Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd, Hovedstads-
rådet, Gundsø kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis nogen af de kla-
geberettigede klager til over fredningsnævnet inden klagefristernudløb, må til-
ladelsen ikke udnyttes, medmindre overfredningsnævnet opretholder den. De kan
regne med at få underretning fra overfredningsnævnet, hvis der klages til det.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra i dag (naturfred-
ningslovens § 64 a).

Med venlig hilsen-~

e
e
•



FREDNINGSNÆVNET FOR-'
ROSKILoe AMT
Ad,...;
Domrnerkontom iK.
Ni... JuellgIde 6
4600 K•• Tlf.: 1031 65 1088

lb _.
-' ,~ 26. april 1989

Jour. nr. FS 35/89

REG.Nl O .5l37.o~
GUNDSØ KOMMUNE
Teknisk forvaltning
St. Valby Vej 253
Gundsølille
4000 Roskilde.

GENPART
til orientering

, Ejendom: Matr. nr. 25 ~ og 28 ~ Jyllinge by, Jyllinge
beliggende Lønagerparken ved Osvej.
Gundsø kommunes j.nr.: 01.05.00G01.
Hovedstadsrådets j.nr.: 271/255-15.

Ved brev af 17. marts 1989 har De på vegne ungdoms- og fritidsklubben "Poplen'!
ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at afholde et sommerferie~rrangement
for kommunens unge på et areal beliggende i sommerhusområdet i Jyllinge Nord-
mark umiddelbart ud til Roskilde fjord.

te
Baggrunden er, at arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af l.
juli 1975.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af naturfredningslovens
§ 34 afholdelsen af nævnte arrangement, idet det forudsættes at Gundsø kommunes
tekniske forvaltning (eller evt. Hovedstadsrådet) påser at arealet retableres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13, stk. l, jfr.
§ 58, stk. 3, 5 og 6:

Der kan inden 4 uger klages til Over fredningsnævnet over tilladelsen. Klageberet-
tigede er:

e
~iljøministeriet
;kov- og Naturstyrelsen
I.nr.SN 1:111' ~-o 00 I
'kt nr. (p



REG. NR. {J. s-g 37. 611 O
FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT NYT TELEFON NR.:

53651068
Dato 2 6. j U n i 19 9 O

Jour. nr. F S 4 O/ 9 OAdresse:
Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgede 6
4600 Køge. Tlf.: (031 651068

GUNDSØ KOMMUNE
Teknisk forvaltning
St. Valbyvej 253
Gundsølille
4000 Roskilde .

GENPART
til orientering

•, Ejendom: Matr. nr. 25 ~ og 28 ~ Jyllinge by, Jyllinge
beliggende Lønagerparken ved Osvej.
Gundsø kommunes j.nr.: 01.05.00GOl.
Roskilde amt, åben land afd. 's j.nr.: 8-70-53-4/255/1-90.

Ved brev af ll. april 1990 har De på vegne ungdoms- og fritidsklubben
"Poplen" ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til at afholde et som-
merferiearrangement for kommunens unge på e~ areal beliggende i som-
merhusområdet i Jyllinge Nordmark umiddelbart ud til Roskilde fjord.

Baggrunden er, at arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendel-
se af l. juli 1975.

I I den anledning tillader fredningsnævnet herved i medfør af natur-
fredningslovens § 34 afholdelsen af nævnte arrangement, idet det for-
udsættes at Gundsø kommunes tekniske forvaltning (eller evt. Roskilde
amt) påser at arealet retableres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2, jfr. § 13,
stk. l, jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:

Der kan inden 4 uger klages tilOverfredningsnævnet over tilladelsen.
Klageberettigede er:

_jøministeriet
Skov- og NatW'styrelsen

, J.nr. SI\ 10.11/'3 -O 00 ~ Bil.
Akt. nr.
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tt Den, der har søgt om dispensation, et ministerium, Roskilde amtsråd,
Gundsø kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis no-
gen af de klageberettigede klager tilOverfredningsnævnet inden kla-
gefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Overfred-
ningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få underretning fra
Overfredningsnævnet, hvis der klages til det .

•, M~d venlig hilsen
L~
Knud Olsen

•

'.



FREDNINGSNÆVNET FOR 0STSJÆLLAND
Ved Ringen 1, 4000 Roskilde

Tlf.: 56 64 27 26, e-mail: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Roskilde Kommune
vi Hans Chr. Jensen
hanscj@roskilde.dk

FN -0SJ -15-2017
Den 19. juni 2017

Ejendom: Matr.nr. 25 c og 28 c, Jyllinge by, Jyllinge
Beliggende: Jyllinge Nordmark
Roskilde Kommunes j.nr.: 217972
Miljøstyrelsens j.nr.: 5 11-00663

I e-mail af 27. marts 2017 har Roskilde Kommune ansøgt om frednings
nævnets tilladelse til at anlægge kystbeskyttelse indenfor fredningen af
Lønager Strandpark i Jyllinge Nord.

Det fremgår af ansøgningen og det indsendte materiale, at der ønskes
tilladelse til et kystbeskyttelsesanlæg i form af et dige, hvoraf en mindre
del af diget tænkes placeret i Lønager Strandpark.

Det er oplyst, at ved oversvømmelserne i forbindelse med stormen “Bo
dil” i december 2013, blev 258 boliger i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg
udsat for omfattende ødelæggelser. Stormrdet har udbetalt erstatninger
for 193 mio. kr. til grundejerne i omrdet efter reglerne i stormflodsord
ningen.

Grundejerne i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, der er organiseret i Jyllin
ge Nordmark og Tangbjergs Digelag, har i samarbejde med Roskilde og
Egedal Kommuner projekteret et kystbeskyttelsesanlæg, der skal sikre
502 beboelsesejendomme i Roskilde og Egedal Kommuner mod over
svømmelse ved stormflod indtil 2,40 m over daglig vande.

Ejendommene, matr.nr. 25 c og 28 c, Jyllinge by, Jyllinge, ejes begge af
Roskilde Kommune

Kystdirektoratet har 31. januar 2017 meddelt, at man p baggrund af
Roskilde og Egedal Kommuners ansøgning om principiel godkendelse af
kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg er sindet at meddele
tilladelse til oversvømmelsesbeskyttelse ved Jyllinge Nordmark.



Det er oplyst, at en mindre del af kystbeskyttelsesanlægget — den sydlige
afslutning af “Fjorddiget” - ligger i fredningen Lønager Strandpark. An
lægget forudsætter dispensation fra fredningskendelsens bestemmelse
om terrænændringer.

Kystbeskyttelsesanlægget bestk af 3 anlægsdele:

1) Fløjdige med sluse - et ca. 180 m langt jorddige i forlængelse af
Fjorddiget, med digekrone i kote 3,00 DVR9O. Diget forløber fra
det førnævnte 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 Rør
bæk. I Værebro Å’s udløb etableres en sluse med bagvandspum
per.

2) Fjorddige — et ca. 695 m langt jorddige parallelt med kystlinjen
mod Roskilde Fjord. Digekrone i kote 2,40 DVR9O.

3) østdige (Ådige) - et ca. 1.100 m lang jordddige med digekrone hø
jest i kote 1,50 DVR9O, forløbende langs Værebro Å fra det nord-
vestlige skel af matr.nr. 22i til det vestlige skel af matr.nr. 65b i
Jyllinge Nordmark.

Diget etableres med en svag hældning mod Roskilde Fjord (1:8), s bøl
ger kan løbe af pg diget, og ikke forårsage væsentlige overskyl af diget,
en stejlere hældning mod land (1:4) og med kronebredde p ca. 0,5 me
ter. P ydersiden af diget lægges en lermembran for at tætne mod vand
gennemtrængning, og overfladen af diget dækkes med et muldlag som
grobund for græs/vegetation p diget.

Fløjdigets bredde i terræn — digets “fodaftryk” — varierer fra 9,5 meter
ved den nordlige grænse af det fredede område, aftagende til 0,5 meter
17 meter inden for fredningens grænse. Digets “fodaftryk” i det fredede
område vil være 94 m2.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 1. juli
1975 vedrørende Jyllinge Nordmark.

Fredningens formål er at åbne adgangen til at færdes og opholde sig p
arealerne p grund af arealernes landskabelige værdi og beliggenhed og
af hensyn til befolkningens friluftsliv.

Følgende bestemmelser fremgr af fredningsafgørelsen:

At arealerne m ikke bebygges.
At opstilling af boder, skure, master, transformatorstationer eller andre
skæmmende indretninger m ikke finde sted.
At henstilling af biler og udrangerede maskiner er ikke tilladt.
At el-luftlednin9er m ikke overføres arealet.
At arealerne ma ikke benyttes til camping.
At arealerne m ikke benyttes til henkastning af affald.
At arealerne m ikke benyttes til motorbane.



At terrænformerne m ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
At beplantning med busk- og trævegetation må ikke finde sted.
At arealerne må ikke opdyrkes.
At arealet må ikke hegnes.
At offentligheden skal have fri adgang til området.

Miljøstyrelsen har i e-mail af 3. maj 2017 oplyst bl.a., at kun en meget
beskeden del af kystsikringsanlægget vil berøre det fredede område Løn
ager Strandpark.

Dele af Lønager Strandpark er beliggende i Natura 2000-område nr. 136,
Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov (fuglebeskyttelsesområde nr. 105
og habitatområde nr. 120).

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 105:
Sangsvane
Havørn
Klyde
Fjordterne
Havterne
Dværgterne
Knopsvane
G råg å 5

Skeand
Tro Ida n ci
Hvinand
Stor skallesluger T F4
Slishøne

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 120:
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)
1084 * Eremit (Osmoderma eremita)
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
1393 Slank seglmos (Drepanociadus vernicosus)
1903 Mygblomst (Liparis loeselh)
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
1140 Mudder- og sandfiader blottet ved ebbe
1150 — Kystlaguner og strandsøer
1160 Større lavvandede bugter og vige
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde
1220 Flerårig vegetation på stenede strande
1230 Klinter eller klipper ved kysten
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer
mudder og sand
1330 Strandenge
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved
bredden
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3160 Brunvandede søer og vandhuller
3260 Vandløb med vandplanter
6120 * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand



6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélo
kaliteter)
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230 Rigkær
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn
9130 Bøgeskove på muldbund
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Miljøstyrelsen har oplyst, at den del af det ansøgte kystsikringsanlæg,
der er beliggende i Lønager Strandpark, efter Miljøstyrelsens vurdering
ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for
Natura 2000 området eller påvirke yngleområder for arter på habitatdi
rektivets bilag II- og IV-arter, herunder områdets økologiske funktionali

tet for disse arter.

Roskilde Kommune har i ansøgningen oplyst, at det er kommunens
vurdering, at etablering af diget udgør en meget begrænset ændring af
det oprindelige terræn. Offentligheden vil fortsat have fri adgang til om
rådet, og diget vil således ikke være i strid med fredningens formål om at
bevare området som et åbent nærrekreativt areal for beboerne i Jyllinge
Nordmark. I betragtning af den væsentligt forøgede sikkerhed mod over
svømmelse, der opnås ved etablering af kystbeskyttelsen, anbefaler Ros
kilde Kommune, at fredningsnævnet meddeler den fornødne dispensati
on.

Der er foretaget besigtigelse i sagen den 31. maj 2017.

Afgørelse

I afgørelsen har deltaget fredningsnævnets formand, dommer Linda Lau
ritsen, samt nævnsmedlemmerne Karin Haldrup og Frede Lærke Peder
sen.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med
fredningens formål. Etablering af diget vil på grund af den ringe størrelse
kun betyde en meget begrænset ændring af terrænet. Herefter, og da
offentligheden fortsat vil have fri adgang til området, tillader Frednings
nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det påtænkte
arbejde gennemføres.

Fredningsnævnet vurderer, at betingelserne i naturbeskyttelseslovens §
50, stk. 2 og 3, er opfyldt.



Denne tilladelse vedrører kun forholdet til fredningsbestemmelsen. Andre
nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder.

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 k efter, at den
er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Klag evej ledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Klagen skal være skriftlig og skal afgives via Klageportalen, der findes p
Borger.dk eller Virk.dk. Klagefristen udløber ved midnat p dagen for
klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber pg en lørdag eller en hellig-
dag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• Adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er be
skyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål
varetager væsentlige, rekreative interesser, nk afgørelsen berører s
danne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarenævnets behandling af en kla
ge, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er for private perso
ner p 900 kr., og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Gebyret
reguleres årligt hvert den 1. januar.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Klageportalen.
Klagen behandles først, ngr gebyret er betalt.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2) klageren fr helt eller delvis medhold i klagen, eller

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage
berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage
nævnets kompetence.



Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid,
der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales geby
ret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klage
gebyret, hvis

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller første
instansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at kla
ger trækker sin klage tilbage, eller

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenæv
net har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold,
der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i part
høring.

Tilladelsen må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke ud-
flyttes før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage
måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk.
2, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den
er givet.

Med venlig hflsen

ZL Zc
Linda Lauritsen

Kopi til:

• Roskilde Kommune v. projektleder Hans Christian Jensen
(hanscj@roskilde.dk)

• Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø (mstmst.dk)
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben

havn ø (dnødn.dk)
Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling: Roskilde
(ros ki lde d n . d k)

• Friluftsrådet, (fr@friluftsraadet.dk)
• Friluftsrådet, Kreds Roskilde (Greve, Lejre, Roskilde, Solrød),

(roskildefriluftsraadet.dk),
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København

V (natur@dof.dk),
• Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag v. formanden Philip Lan

ge Møller (plm@dkma.dk)



• Nævnsmedlem Karin Haldrup
. Nævnsmedlem Frede Lærke Pedersen
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