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Til 
Gentofte Kommune 
Bernstorffsvej 161 
2920 Charlottenlund 
Att: Anne Sofie Faarkrog / Plan og Byg 

HØRINGSSVAR TIL  
LOKALPLANSFORSLAG 397

Lokalplan sætter for snævre grænser for udnyttelsen af Charlottenlund Slot og omliggende bygninger.

Hermed fremsendes høringssvar på lokalplansforslag 397. 

Dette høringssvar er blevet til i samarbejde mellem Charlottenlund Slot A/S, Ejendomsselskabet 
Akvarius ApS, Kavalergaarden ApS og Kulturvision Charlottenlund. Det er et forsøg på at skabe en 
fremtidsvision og en helhedsplan for Charlottenlund Slot og slotsområde - med udgangspunkt i ønsker 
fra Charlottenlund Slot A/S (lejer af slottet, vaskehuset og ishuset), Kavalergaarden ApS / Ejendoms-
selskabet Akvarius ApS (hhv. ejer af akvariet og lejer af Kavalergaarden, Bilharziose-bygningen, 
Vognporten og Maskinhuset), samt Kulturvision Charlottenlund, der igennem flere år har arbejdet med 
en vision, der bl.a. omfatter kulturhus, teater, musik- og kulturaktiviteter m.v.

Samarbejdet er kommet i stand, idet Charlottenlund Slot A/S og Ejendomsselskabet Akvarius A/S 
på visse nærmere vilkår, har tilbudt kulturinitiativerne at komme først i køen som lejere af lokaler – 
med henblik på at skabe et erhvervs- og kultursamarbejde om udviklingen af et unikt område. I løbet 
af sommeren 2017 har vi været i dialog om mulige scenarier for udviklingen af slotsområdet, og vi 
ser mange muligheder for at skabe et kreativt og spændende samarbejde mellem erhverv, iværksæt-
tere, kulturinitiativer, beboere og unge, der vil komme til at bo i området.  

Høringssvaret er et oplæg til Gentofte Kommune med henblik på en fremadrettet dialog om en hel-
hedsløsning, som indeholder ungdomsboliger, kultur og erhverv - og herunder serviceerhverv.

Høringssvaret er opdelt på dels Slotshaven, der ejes og drives af staten, dels de bygninger lokalpla-
nen omhandler. 

For Slotshaven og de enkelte bygninger beskriver vi, de tanker og visioner vi har samt fremkommer 
med konkrete forslag til ændringer i lokalplansforslaget.

Fra

Charlottenlund Slot A/S, Ejendomsselskabet Akvarius ApS,  
Kavalergaarden ApS og Kulturvision Charlottenlund
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Liberalt erhverv( kontor)
Kontorhotel
 Iværksættere
 Kulturaktører
Kollegiehotel
Udstillinger
Klassiske koncerter
Kulturarrangementer
Publikumsorienteret  
serviceerhverv i form af 
hotel, restaurant, café

FORSLAG TIL LOKALPLAN 397 
(Formål: Liberalt erhverv - Kultur - Ungdomsboliger - Service - Hotel - Café - Fitness - Restaurant)

Ungdomsboliger 
Liberalt erhverv (kontor)
Kultur
Publikumsorienteret 
serviceerhverv i form af 
hotel, restaurant, café Ungdomsboliger

Liberalt erhverv (kontor)
Kultur
Publikumsorienteret 
serviceerhverv i form af 
hotel, restaurant, café

Ungdomsboliger 
Liberalt erhverv (kontor)
Kultur
Hertil skal Bilharziosebygningen kunne 
anvendes til liberalt erhverv (kontor)

Slotskoncerter
Kulturfestivals
Familiearrangementer
Loppemarkeder
Events

Ateliér
Værksteder
Café/kiosk

Kiosk
Ishus
Kulturiværksættere

SLOTTET KAVALERGÅRDEN

VOGNPORTEN

SLOTSPARKEN

ISHUSET

AKVARIET OG 
BILHARZIOSEBYGNINGEN

MASKINHUSET

MANDSKABSBYGNINGEN

Liberalt erhverv (kontor)
Kultur
Publikumsorienteret serviceerhverv 
i form af hotel, restaurant, café

VASKEHUSET
”DET GULE HUS”

Ungdomsboliger
Liberalt erhverv (kontor)
Kultur
Publikumsorienteret serviceerhverv 
i form af hotel, restaurant, café
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GENERELT OM SLOTSPARKEN
Vores vision er, at de historiske bygninger og omgivelser bliver 
en aktiv del af Charlottenlunds kultur- og erhvervsliv. Det vil vi 
blandt andet gøre ved at åbne op for offentligheden. På den 
ene side åbnes der for udlejning af kontorer til virksomheder og 
foreninger. På den anden side vil vi skabe et levende kulturmiljø, 
der vil byde velkommen til en kongerække af kulturarrangementer 
og events – fra koncerter, rundvisninger og udstillinger til bryllup-
per og firmaarrangementer.

I slotshaven arbejder vi med følgende tanker og ideer til kommen-
de arrangementer:

Folkefest i parken (en lang weekend i forsommeren): Slotsha-
ven skal aktiveres. Derfor vil vi genoplive folkefesten, som tid-
ligere har været en årlig tilbagevendende begivenhed som vil 
være inspireret af Slotshavens folkefester fra 30’erne. Folkefesten 
skal udarbejdes i samarbejde med lokale aktører og skulle gerne 
blive et lokalt trækplaster, som sætter området på kulturdagsor-
denen i Danmark.

Vandreforestillinger i Parken: fx Jeppe på Bjerget, som tidligere 
er anmeldt med 5 stjernede anmeldelser og afviklet på 5 andre 
slotte.

Børnefamilieforestilling: Cykelmyggen Egon i “Cirkustelt” på 
teltpladsen ved toilethuset og Skammerens Datter i skoven - i sam-
arbejde med Lene Kaaberbøl og kommunens skoler.

Koncerter: I et samarbejde med Gentofte Kommune og Slots- og 
Kulturstyrelsen vil vi arbejde for at tilvejebringe større udendørs-
koncerter og lign. Fx som kendt fra Ledreborg Slot.

Gentofte kulturdage: I et samarbejde med Gentofte Kommune 
vil vi være en aktiv del af Gentofte kulturdage og andre kulturelle 
arrangementer.

SLOTTET
Charlottenlund Slot anvendes som domicil for Charlottenlund Slot 
A/S og Edora A/S. Bygningen er totalfredet og kan som følge 
heraf ikke underkastes den gennemgribende ombygning, som 
indretning af ungdomsboliger vil kræve.

1. oktober 2017 udbydes en række eksklusive lejemål på Char-
lottenlund Slot. Som lejer bliver man en del af et “kulturhus” præ-
get af kulturelle events. Ønsket er, at skabe et levende og dyna-
misk miljø for organisationer og virksomheder inden for kultur, 
innovation, tech og it. 

Under mottoet ”Bliv en del af historien” er det vores vision, at 
Charlottenlund Slot bliver et mødested for kultur-, forenings- og 
erhvervsliv. Et Slot, der summer af liv fra et mangfoldigt udvalg af 
koncerter, rundvisninger, foredrag og kunstudstillinger. Foreninger 
bruger slottet, så børn og unge kan udfolde sig i kreative rammer. 
Studerende lejer sig ind og får den optimale start på studielivet. 
Større og mindre virksomheder netværker og inspirerer hinanden.

På Slottet arbejder vi med følgende tanker og ideer til den kom-
mende anvendelse:

Kollegiehotel: På Slottets 2. sal har vi til hensigt at etablere et 
kollegiehotel, med plads til 1-3 studerende fordelt på 1-3 møb-
lerede enkeltværelser som alle er på mellem 32 og 39 m2. Kol-
legiehotellet er ikke tænkt som en permanent boligløsning for de 
studerende, men som en midlertidig foranstaltning i forbindelse 
med studiestart (op til et halvt år). Kollegiehotellet vil således kun-
ne hjælpe, eksempelvis lokale eller tilflyttere fra provinsen, med 
at komme godt fra start i København.  

Foreningsliv: På slottet åbnes der en ny afdeling af foreningen 
Coding Pirates.  Foreningens formål er at fremme børn og unges 
produktive og kreative it-kompetencer via afholdelse af klubafte-
ner. Se: http://codingpirates.dk. 

Events mv.: Vi ønsker at der skal mere liv på Slottet i form af 
slotskoncerter, foredrag mv. Arrangementer vil løbende blive an-
nonceret på www.charlottenlundslot.dk, hvor disse kan bookes.

Eksempler kunne være:

• Dark and Stormy JAZZkoncert. Cocktails, mad og Jazz

• Barok- og kammermusik

• Ballet på Slottet - et samarbejde om Sommerballet med  
 Det Kongelige Teater og Tage Andersen

• Jul på Slottet. Familie juleforestilling og julearrangementer

• Kunst - og fotoudstillinger

• En del af Operafestivalen

• Vinter-Galla-Koncert

Saloner i Riddersalen: Kultursaloner lørdage/søndage 
eftermiddage - samt aftensaloner i ugedagene (vinterhalvår) og 
kaffesaloner kun for kvinder.

Restaurant: På Charlottenlund Slot arbejder vi med at skabe ram-
merne for en god madoplevelse. Pt. arbejder arkitekter og inge-
niører på projektering og de tekniske beskrivelser. Hvis alt flasker 
sig, er det planen at åbne restaurant BIG EASY i Havesalen og i 
det Oldenborgske Gemak. Læs meget mere om restauranten på 
www.charlottenlundslot.dk. 
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Liberalt erhverv: Fra Charlottenlund Slot har der de sidste 82 år 
været drevet kontor. Med det nuværende lokalplansforslag, er 
dette ikke længere muligt, da der ikke er indskrevet mulighed for 
at vi kan drive liberalt erhverv (kontor) fra Slottet. Det vil betyde at 
vi ikke kan tilbageføre arealer til kontor, hvis vi ændrer anvendel-
sen til fx kollegiehotel eller galleri. Dette ser vi som blokerende for 
udviklingen af Slottets anvendelse, da vi risikerer at blive fanget 
af lokalplanens snævre rammer. 

Den nemmeste og mest sikre løsning for os vil derfor være, at 
udelukkende benytte slottet til kontorformål, men vi vil omvendt 
gerne imødekomme de ønsker der er til kultur og ungdomsboli-
ger. Vi foreslår derfor følgende ændringsforslag til lokalplanen:

§1.1. punkt 3 ændres til følgende ordlyd:  
at sikre, at Charlottenlund Slot, udover ungdoms- og kolle-
gieboliger tillige kan anvendes til kulturelle formål, liberalt 
erhverv (kontor) og publikumsorienteret service i form af 
restauranter og cafeer.

§3.3 ændres til følgende ordlyd:  
Charlottenlund Slot kan udover ungdoms- og kollegieboliger 
tillige anvendes til kulturelle formål, liberalt erhverv (kontor) 
og publikumsorienteret service i form af restauranter og ca-
feer.

ISHUSET
I dag anvendes bygningen udelukkende som kulisse og tjener 
intet formål udover til opbevaring. Dog er det sikkert at denne 
bygning ikke egner sig til beboelse, da der ikke er vinduer.

Bygningen er bevaringsværdig og kan som følge heraf ikke un-
derkastes den gennemgribende ombygning, som indretning af 
ungdomsboliger vil kræve.

Vi foreslår derfor at udvide anvendelsesmulighederne til også 
at indbefatte: kulturelle formål, liberalt erhverv (kontor) og publi-
kumsorienteret service i form af café, iskiosk samt atelier.

”DET GULE HUS”
I dag anvendes bygningen udelukkende som kulisse og tjener 
intet formål udover til opbevaring.

Bygningen er bevaringsværdig og kan som følge heraf ikke un-
derkastes den gennemgribende ombygning, som indretning af 
ungdomsboliger vil kræve.

Umiddelbart kunne der indrettes et par kollegieværelser i huset, 
men det vurderes at blive alt for omkostningstungt at etablere. 
Der skal dels indlægges varme, kloak og vand og bygningen er 
i meget ringe forfatning.

Vi foreslår derfor at udvide anvendelsesmulighederne til også 
at indbefatte: kulturelle formål, liberalt erhverv (kontor) og pub-
likumsorienteret service i form af restaurant, café, iskiosk samt 
atelier. 

Med denne udvidelse vil sandsynligheden for at der bliver lavet 
et projekt omkring huset blive langt større, så der kan blive skabt 
liv i og omkring ”Det Gule Hus”.

ISHUSET
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KAVALERGAARDEN/VOGNPORTEN/ 
MASKINHUSET
Kavalergaarden anvendes som domicil for NPV A/S. Bygningen 
er bevaringsværdig og kan som følge heraf ikke underkastes den 
gennemgribende ombygning, som indretning af ungdomsboliger 
vil kræve. Det samme gælder Vognporten og Maskinhuset, hvor 
der tillige er et ønske om at føre bygningerne tilbage til deres 
oprindelige form.  

Det foreliggende udkast til lokalplanen foreslås ændret således, 
at der ud over anvendelse til ungdoms- og kollegieboliger, tillige 
tillades anvendelse til kulturelle formål, liberalt erhverv (kontor) 
og publikumsorienteret serviceerhverv i form af hotel, restauranter 
og cafeer.

Denne bredere anvendelse vil i øvrigt åbne mulighed for, at 
realisere Kulturvision Charlottenlunds tanker om at indrette 
Vognporten og Maskinhuset til multianvendelige kulturhuse 
med aktiviteter, der spænder fra kontorer og samlingssted for 
foreningslivet, spillested til borger- og ældrecafé m.fl. En forud-
sætning herfor er, at der kan tilvejebringes det, for indgåelsen af 
lejemål og indretning af bygningerne, nødvendige økonomiske 
grundlag, hvilket bl.a. forventes at ske med fondsmidler.

MANDSKABSBYGNINGEN
I dag anvendes bygningen af Running 26, der anvender loka-
lerne til motionsundervisning mv. Bygningen er ikke egnet til ind-
retning af ungdomsboliger, hvorfor det også her giver mening at 
ændre lokalplanen, således at der ud over anvendelse til ung-
doms- og kollegieboliger tillige tillades anvendelse til kulturelle 
formål, liberalt erhverv (kontor) og publikumsorienteret serviceer-
hverv i form af hotel, restauranter og cafeer.

”DET GULE HUS”
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STRANDHOTELLET

BILHARZIOSEBYGNINGEN
Dele af bygningen er i dag domicil for Running 26, der an-
vender lokalerne til administration og motionsundervisning. Byg-
ningen ligger fysisk placeret ganske tæt på akvariebygningen, 
hvorfor det er hensigtsmæssigt, at aktiviteterne i de to bygninger 
er identiske – eller i hvert fald tilpasses, så aktiviteterne i den ene 
bygning ikke er til gene eller ulempe for aktiviteterne i den an-
den bygning. Lokalplanen foreslås derfor ændret således, at der 
for Bilharziosebygningen gives tilladelse til samme anvendelse, 
som lokalplanen foreskriver for akvariet (med ændringsforslag jf. 
nedenfor), dog således at bilharziosebygningen tillige kan an-
vendes til liberalt erhverv (kontor).

AKVARIET
Den, i lokalplansforslaget, indeholdte anvendelse foreslås udvidet 
med hotel. Baggrunden er, at de tidligere på året fremlagte planer om 
hotel i akvariebygningen og bilharziosebygningen har afdækket en 
massiv interesse for indretning af et hotel i de to bygninger. Interessen 
er til stede både fra flere professionelle operatører med stor national 
og international erfaring og fra de potentielle brugere af hotellet – pri-
vate såvel som professionelle. Det er således evident, at efterspørgslen 
for et hotel med den rigtige profil er tilstede. Som anført ovenfor, un-
der bilharziosebygningen, er det i lyset af bygningernes fysisk intime 
placering, afgørende vigtigt, at aktiviteterne i de to bygninger kan sa-
mordnes, hvorfor plangrundlaget for bygningerne bør være identisk.  

Det foreslås endvidere, at kravet om, at minimum 20% af akvariets 
areal skal anvendes til kulturformål, kan frafaldes mod, at der i stedet 
anvendes et tilsvarende areal til kultur i kavalergaarden, vognporten, 
maskinhuset, mandskabshuset, ishuset, vaskehuset eller bilharziose-
bygningen.   

Endelig foreslås det, at akvariet udgår af lokalplansforslaget, idet 
akvariet i stedet underlægges en separat ny lokalplan. De, i nærvæ-
rende indsigelse, anførte anbringender vedrørende akvariet, jf. oven-
for, gælder også i relation til en ny og separat lokalplan for akvariet.




