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Kære alle, 

De seneste uger har budt på en del pressemeddelelser, information fra Roskilde Kommune, 

informationer på Facebook og artikler i Dagbladet. Jeg forsøger her at opsummere informationen. 

 

Roskilde Byråd vedtog lokalplan 668 i november 2017, men det var nogle dage for tidligt. Derfor 

skal lokalplanen vedtages på ny. Da lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark skal vedtages på ny, skal 

også VVM-tilladelsen for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg 

vedtages på ny. Plan- og Teknikudvalget har indstillet at lokalplanen og VVM-tilladelsen vedtages 

igen på det næste Byrådsmøde (se link). Eventuelle klager mod den fornyede vedtagelse vil ikke få 

opsættende virkning på vores kystsikringsprojekt. 

 

De sidste to godkendelser er modtaget; Kystdirektoratet tilladelse til højtvandssikring og Roskilde 

Kommunes tilladelse til ændring af udløbet af Værebro Å (anlæggelse af sluse og pumper). Der var 

en klage over Kystdirektoratets tilladelse, men et møde med klager gjorde, at klagen blev trukket 

tilbage. Der er derfor ingen klager til de to sidste tilladelser. Vi har alle tilladelser uden opsættende 

klager og der er intet der hindrer at højtvandssikringen kan fortsætte. 

 

Projektet skal i EU-udbud fordi det er så stort og alt udbudsmateriale er lagt på en EU-portal. 

Processen starter men at vælge de mest kvalificerede entreprenører og der var inviteret til et 

informationsmøde i torsdags. Der var et godt fremmøde af interesserede firmaer. De firmaer der 

vurderes at være mest kvalificeret til denne specielle opgave bliver udpeget i midten af maj. 

Firmaerne regner derefter på tilbud frem til sidst i juni. Tilbuddene skal så vurderes og det 

”vindende” tilbud skal vælges. Efter vinderen er valgt skal der være en 14-dages stilstand inden 

Byrådet den 31 august 2018 kan behandle og godkende projektet på det første møde efter 

sommerferien. Derefter kan arbejdet begynde. Vi har forsøgt at korte hele processen ned så meget 

som muligt. Der er dog nogle faser og tidsfrister i et EU-udbud som er helt klart defineret og dem 

kan vi ikke røre ved. Hele EU-udbuddet så komprimeret som muligt og vi har brug for perioden op 

til godkendelsen i Byrådet. 

 

Samtidig med udbuddet er Roskilde Kommune og digelaget i dialog med grundejere, 

grundejerforeninger og naboer til digerne. Digerne skal tinglyses på de grunde, hvor de skal 

anlægges, for at sikre placering og anlæg i fremtiden. Inden Kommunen mødes med grundejerne 

kommer landmålere kommer ud i området for at markere digerne. 

 

Selv om vi kan begynde på den permanente højtvanssikring til september i år (2018), har vi ikke en 

sluse der virker til næste vinter. Derfor har grundejerforeninger langs Værebro Å (i området ved 

Østdiget) søgt om tilladelse til at bygge et beredskabstrace, som skal hjælpe med at gøre det muligt 

og lettere at sikre området med water tubes. Der er givet tilladelse til at bygge beredskabstraceet og 

dette arbejde starter meget snart. Beredskabsplanerne vil løbende blive opdateret i løbet af efterår 

og vinter, svarende til projektets udvikling og entreprenørernes arbejde med sluse, pumper og diger. 

Beredskabstraceet langs Værebro Å vil være en væsentlig del af beredskabsplanerne. Vi har lavet 

computersimulering af hvordan Værebro Å opfører sig under forskellige forhold. Disse 

simuleringer berettiger Østdiget og beredskabstraceet. 

 

Næste sommer (2019) vil vi have et fungerende højtvandsikring og kan begynde at se frem mod en 

roligere periode for hele Nordmarken. 

 

 

http://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/plan-og-teknikudvalget-17-04-2018-kl-0801
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Der har været mange meninger om Værebro Å, vedligehold og udledninger af vand til åen. For et 

par år siden er der lavet rapport med opmåling af åen, som viser den holder de mål (dybde og 

bredde) der er fastsat. De kommuner, der ligger langs åen længere ”inde” i landet, udleder efter 

sigende de mængder vand de har lov til. Når der laves ”nye” områder i oplandet bliver der lavet 

regnvandsbassiner som foreskrevet. Måske kan man påvise, at nogen gør noget forkert, men det vil 

måske tage 10 år at nå dertil (hvis vi overhovedet kan påvise fejl eller kan få ret).  

 

Kommunens forsyningsselskab skal tage sig at overfladevand op til det der svarere til en 5-års 

hændelse, men derudover er de ikke forpligtiget til at betale for sjældnere hændelser. Jeg er oplyst 

om, at udgifter til håndtering af overfladevand der ligger ud over en 5-årshændelse, sagtens kan 

sendes videre til områdets beboere selv.  

Grundejerforeningerne (Bodshøjgaard, Jyllinge Sommerland og Enggården), har i mange år 

utrætteligt arbejdet med håndtering af regnvand (overfladevand). Formændene for disse foreninger 

fortsætter utrætteligt med at søge løsninger på problemerne i deres område.  

 

Vi skal huske at Stormrådet kun yder erstatning efter oversvømmelse som følge af en ekstremt høj 

vandstand i havet eller i vandløb og søer der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 20. år. 

Digelaget gør hvad vi kan for at samarbejde og bidrage til at løse udfordringerne i området, men der 

er intet i vores område der er simpelt og lige til.  

 

Med venlig hilsen 

 

Philip Lange Møller 

Formand for Jyllinge Nordmarken og Tangbjerg digelag 

 

 

 

 


