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(ajour pr. 13/4 19S~)
En elA iR€j 3' omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
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År 1954, den 23. april, afsagde overfredningsn~vnet p8 grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr-. 1152/53 vedrørende fredning af ejendommen matr. nr. len
af h.ødovre by og sogn.

I den af fredningsnllvnet for Københavns amtsrådskreds den 27. ok-
tober 1953 afsagte kendelse hedder det:

"I henhold til skrivelse af ll. august 1953 fra Rødovre kommune
til fredningsn~vnet for Københavns amtsr~dskreds er der rejst sag om
fredning af matr. nr. len af Rødovre by og sogn, der ejes af Rødovre-
gårds ejer, Niels Chr. Sørensen.

Den ejendom, der nu ønskes fredet, er af areal 6.977 m2 og er
beliggende mellem Annexgaardsvej og Damhusengen udfor Rødovre kirke.
Mod øst gr~nser det op til det offentlige parkanl~g ved Damhusengen,
der er beliggendo i K0benhavns kommune.

Ejendommen omfattes af den foreløbige fredningsrlan jfr. lov nr~
140 af 7. maj 1937 § 31. Deklaration herom er tinglyst den 7. april
1941.

Der er af li.ødovrekommune nedlagt sålydende fredningsp;~stand:
l. Arealet fredes s~ledes, at det udelukkende må benyttes som parkan-

l~g med adgang for almenheden i det omfang, som den givne parkmæs-
sige udformning tilsiger.

2. Væ8entlige ændringer i arealets parkmæssige udformning må ikke
foretages uden fredningsmyndighedernes samtykke.
Sagen har ~ret behandlet i et den 2. september 1953 afholdt møde,

til hvilket ejeren, fredningskonsulenten, K0benhavns amtsråd, Rødovre
kommune og Danmarks Naturfredningsforening hal' ~ret indvarslet.

Fredningsn~vnet har beset forholdene på stedet.
Ejendommen er i henhold til tine;bogsattest udstedt den 21. august

1953 ikke bch~ftet æed panteg~ldo
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Under det den 2. september 1953 afholdte møde opn~edes der mellem
ejeren Niels Chr. Sørensen og den mødende repræsentant for Rødovre
kommune enighed om, at, under forbehold af fredningsmyndighedernes til-
ladelse, hødovre kommune overtog ejendommen matr. nr. lcn af Rødovre
for en købesum af 50.000 kr., hvoraf kommunen udreder 30.000 kr.,
medens restbeløbet fordeles mellem stat og amtsfond, alt således, at
Rødovre kommune påtager sig vedligeholdelse og pasning af arealet og
lader udstede og tinglyse fredningsdeklaration efter nærmere aftale
med n:Bvnet.

Da fredningsnævnet finder, at man ved at gennemføre forbind~lse
mellem de nu foreslBede parkanlæg og Damhusengen, opfylder et - med
tiden stigende - savn hos beboerne i et hastigt voksende beboelses-
kvarter i &ødovre kommune og tillige herved etablerer en fredning af
væsentlig betydning for almenheden, og da det tillige findes af stor
fredningsmæssig v~rdi, at der ved den nu anskede fredning sker en
udvidelse af Damhusengens eksisterende parkanlæg, hvorved Rødovre kiTvP
og kirkegård falder ind som en naturlig afslutning på parkanlægget
mod hadovrevej , tiltl'~dern~vnet at i medfør af lov om naturfredning
§ 13, stk. 4, ejendommen matr. nr. len af Rødovre på de anførte vtl-
kår overdrages til Rødovre kommune, idet af købesummen 50.000 kr.
Rødovre kommune udreder 30.000 kr. og restkøbesummen 20.000 kr. udre-
des af s tatskassen og amtsfonden med halvdelen. ti

Konklusionen er sålydende:
"Den mellem ejeren af ejendommen matr. nr. len af Rødovre og

Rodovre kommune nu indgåede overenskomst stadfæstes af n:Evnet i medf'Jr
af naturfredningslovens § 13, stk. 4, l. pkt., idet herefter dette
areal pålægges sålydende fredningsservitut:
l. Arealet fredes således, at det udelukkende må benyttes som park-

anlæg med adgang for almenheden i det omfang, som den givne park-
mæssige udformning tilsiger.

2. Væsentlige ændringer i arealets parkmæssige udformning må ikke
foretages uden fredningsmyndighedernes samtykke.

3. Påtaleret har fredningsnævnet for K'Jbenhavns amtsrådskreds •.1
Den kClbesum, Hc,dovre kommune betaler for ejendommen, ialt

50.000 kr., udredes af kommunen med 30.000 kr., af statskassen med
10.000 kr ..og af Københavns amtsfond med 10.000 kr."

Kendelsen er i henhold til naturfredningslovens § 19, stk. 3,
forelagt overfredningsnævn8t, S0m den 22. december 1953 har besig-
tiget det p8g~ldende areal og forhandlet med ejeren og andre i sagen
interesserede.
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Arealet vil efter den ved fredningskendelsen trufne ordning få
karakter af et kommunalt parkanl~g, hvis fredningsmæssige betydning
efter overfredningsnævnets opfattelse forringes ved, at der i vest-
siden af arealet op til vejen er opført et menighedshus, efter at area-
let var blevet undergivet en fredningsplan~ Overfredningsn~vnet finder
herefter ikke, at tilvejebringelse af det omhandlede anlæg bør henføres
under naturfredningslovens bestemmelser. Kendelsen vil derfor være at
ophæve. Det bemærkes, at der ikke findes tilstrækkelig begrundelse for
en fredning, hvorved arealet blot bevares i dets nuværende tilstand.

T h i b e s t e ID ID e s :
Den af fredningsn~vnet for K0benhavns amtsrådskreds den 27. oktober

1953 afsagte kendelse vedrørende fredning af ejendommen matro nr. len
af Rødovre by og sogn ophæves.

I Udskriftens rigtighed
bekr'Eftes.

•
-<r:2Orl/u:~

FC<rrage
overfredningsn~vnets sekretær
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I henhold til 'skrivelse af ll. august 1953 fra Rødovre kommune

til Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds er der rejst sag om
fredning af matr.tir. 1,2,gaf Bødov~e by og sogn, der ejes af Rødovre-
gaards ejer, Niels Chr. Sørensen.

Den ejendom, der nu ønskes fredet, er af areal 6.977 m2 'og er
beligg_~de-m€llem Annegaardsvej og Damhusen~en udfor Rødovre kirke.
Mod øst grænser det op til det offentlige parkanlæg ved Damhusengen,
der er beliggende i Københavns kommune.

Ejendommen 'omfattes af den foreløbige fredningsplan jfr. lov nr.
1-40 af 7. maj 1937 §31. Deklaration herom er tinglyst den 7. 'april
1941.

ner er af Rødovre k'ommune 'nedlagt sålydende fredningspastand:
l. Arealet fredes således,' at deii udelukkende må benyttes som park_

anlæg med adgang for almenheden i eet omfang, som den givne park-
mæssige udformning tilsiger.

2. Væs entlige ændringer i areal ets parkma:ssige udformning må ikke
foretages uden fredningsmyndighedernes samtykke. ,

'il

Sagen har været behandlet i et den 2. september 195~ afholdt
møde, til hvilket ejeren, fredningskonsulenten, Københavns antsråd,
Rødovre kommune og Danmarks Naturfredningsforening ha.r været ind-
varslet.

Fredningsnævnet har beset forholdene på stedet.
Ejendommen er i henhold til tingbogsattest udstedt den 21.

august 1953 ikke behæftet med pante@:eld.
Under det den 2. september 1953 afholdte møde opnåedes der

mellem ejeren, Niels Chr. Sørensenr10g den mødende repnesentant fQ)r
Rødovre kommune enighed om, at, under forbehold af fredningsmyndighe-

(~I dernes tilladelse, Rødovre kommune overtog ejendommen matr.nr. l~n
af Rødovre for en købesum af 50.000 kr. hvoraf kommunen udreder
30.000 kr., medens restbeløbet fordeles mellelllstat og amts fond, al t
således, at Rødmvre kommune påtager sig vedligeholdelse og pasning af
arealet og lader udstede og tinglyse fredningsdeklaration efter nærmere
aftale med nævnet.

Da fredningsnævnet finder, at man ved at gennemføre forbindelse
( mellem de nu foreslåede parkanlæg og Damhusengen, opfylder et - m8d
i tiden stigende - savn hos beboerne i et hastigt voksende beboelses-
r ~ kvarter i Rødovre kommune og tillige herved etablerer en fredning a.f
; væsentlig betydning for almenheden, og da det tillige findes af stor
f fredningsmæssig værdi, at der ved den nu ønskede fredning sker en
~
r udvidelse af Damhusen~ens eksisterende parkanlæg, hvorved Rødovre

kirke og kirkegård falder ind som en naturlig afslutning på park8n-

l.', '
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