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Nyt lokalcenter ved Roskildevænget 10. september 2015 

 
Roskilde Byråd har på sit møde den 2. september vedtaget kommuneplantillæg 6 og 
lokalplan 620 for Lokalcenter Roskildevænget endeligt. Lokalplanforslaget har været 
offentligt fremlagt fra den 3. april til den 28. maj 2015. 
 
Lokalplanen skal sikre, at 
− Området fastlægges til centerformål i form af et lokalcenter 
− Der fastlægges bestemmelser for omfang og overordnet placering af ny 

bebyggelse 
− Der fastlægges bestemmelser for adgangs- og parkeringsforhold i området. 
 
Ved vedtagelsen er foretaget mindre ændringer og redaktionelle rettelser i planen. 
 
Retsvirkninger  
Lokalplanen er nu gældende for udnyttelsen af området. 
 
Klagevejledning 
Kommunens afgørelse om kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Klagenævnet tager udelukkende stilling til retlige forhold. Klage vil 
ikke have opsættende virkning, med mindre klagenævnet beslutter andet.  
 
Klager skal sendes til Roskilde Kommune, Plan og Udvikling, Rådhusbuen 1, 
Postboks 100, 4000 Roskilde eller til planogudvikling@roskilde.dk. Fristen for at klage 
er den 9. oktober 2015. Kommunen sender derefter klager videre til Natur- og 
Miljøklagenævnet sammen med kommunens udtalelse og materialet, der har indgået i 
afgørelsen. Kommunen sender kopi af sin udtalelse til involverede parter, som herefter 
kan komme med bemærkninger til klagenævnet. 
 

Klage over afgørelsen om miljøscreeningen skal sendes via den digitale klageportal 
på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være 
modtaget inden fire uger efter offentliggørelsen.  
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Side2/2 Kommunen sender derefter en udtalelse samt materialet, der har indgået i afgørelsen. 
Kommunen sender kopi af sin udtalelse til involverede parter, som herefter kan 
komme med bemærkninger til klagenævnet. 
Klagenævnet vil opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet 
afvise klagen. Nævnet tilbagebetaler gebyret, hvis klager får helt eller delvis medhold. 
Kommunens og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser kan indbringes for 
domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt. Nærmere vejledning om klageregler 
og gebyrer kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Hvor kan du finde lokalplanen? 
Lokalplanen kan ses på www.roskilde.dk/indflydelse. Du kan også se lokalplanen på 
Roskilde Bibliotek, Jyllinge Bibliotek, i Borgerservice på Viby Bibliotek, Borgerservice i 
Jyllingecenteret eller på Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. 
 
Venlig hilsen 
 

 
Joy Mogensen 
Borgmester 

 
 Henrik Kolind 

Kommunaldirektør 
 


