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

HØRINGSSVAR TIL  
LOKALPLANSFORSLAG 401

Vedr. Kultur, kultur / erhverv og ungdoms- og kollegieboliger i de eksisterende bygninger i Charlottenlund  
Slotshave.

Parterne Kulturvision Charlottenlund, Charlottenlund Slot A/S, Bellevue Teatret, Ejendomsselskabet Akvarius 
ApS har tidligere afgivet et visionært og bæredygtigt høringssvar vedr. anvendelse og arkivering af bygningerne i  
Charlottenlund Slotspark ud fra en helhedsvurdering.

Lokalplan 401 omhandler alene ændringsanvendelse vedr. Slottet, is-hus og vaskehus, hvorfor vi med dette 
høringssvar specifikt vil adressere netop disse bygninger. For anvendelse af de resterende bygninger henviser vi 
til vores allerede fremsendte høringssvar vedr. Lokalplan 397.

Nuværende situation er, at Charlottenlund Slot på hverdage, i normal kontortid, drives som et kontorfællesskab 
for virksomheder. Herudover drives der en lille konferenceafdeling, hvor eksterne kan booke sale og gemakker 
til konferenceaktiviteter. Uden for normal kontortid dvs. om aftenen, i weekender og i ferier er konceptet, at 
kulturen og arrangementer skal flytte ind på Charlottenlund Slot.

Således er der indgået aftaler med forskellige kulturskabende institutioner eks. Bellevueteatret, Kokkeriet,  
Copenhagen Storytellers mv. Målsætningen er at lave forskellige offentlige kulturelle arrangementer (teater,  
foredrag, koncerter og rundvisninger), kombineret med afholdelse af private arrangementer (bryllup,  
konfirmation, fødselsdag) til gavn for kommunens borgere.
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ARRANGEMENTER PÅ SLOTTET

Litteratur på Slottet: En månedlig søndagsbegivenhed, hvor forfat-
tere læser op fra deres værker

Teater på Slottet: En månedlig weekendbegivenhed, hvor teateret 
flytter ind på Slottet

Fester: Bryllup, konfirmation, fødselsdag mv. på Slottet i flotte  
omgivelser

Rundvisning: Hver weekend vil der være omvisning på Charlotten-
lund Slot

VORES ØNSKER 

Vi anbefaler derfor følgende udfald af de politiske drøftelser:

• Ishuset og vaskehuset: forslag 2 - ”Kulturelle formål eller  
liberalt erhverv”

• Charlottenlund Slot: forslag 2 - ”Kulturelle formål eller liberalt 
erhverv”

Og at begge tillige udvides med ”Publikumsorienteret service”, 
således at vi kan tilbyde Gentoftes borgere at afholde bryllup og 
konfirmation på Slottet, og så vi kan tilbyde de politiske partier, inter-
esseorganisationer og foreninger at holde arrangementer i de flotte 
omgivelser. Vores håb er endvidere, at vi pålægges så få planmæssige 
begrænsninger som muligt, så vi har friheden til at eksperimentere 
med lige netop det mix, som muliggør kultur på en bæredygtig måde.
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“Målet er, at Charlottenlund Slot skal være 
et aktiv for alle i Gentofte Kommune”



MED VENLIG HILSEN

Kulturvision Charlottenlund
Bellevue teatret
Charlottenlund Slot A/S
Ejendomsselskabet Akvarius ApS
Kavalergaarden ApS
Copenhagen Storytellers

...og alle beboerne på Charlottenlund Slot
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Forslag 3 og 4 som indeholder, at mindst 20 % skal anvendes til  
kulturelle formål, ser vi som problematiske. Vi begrunder det med 
følgende:

• Som vi har forstået det, ønsker Kommunen ikke at støtte  
kulturen på Charlottenlund Slot økonomisk. Det rykker dog ikke 
ved, at kulturen skal være økonomisk bæredygtig. Så hvis der på 
et tidspunkt ikke er nogen kulturskabere, som ønsker/kan lave 
kultur, vil vi kunne anvende arealerne til andre formål, hvilket vil 
være umuligt med 20 %-reglen.

• Riddersalen nævnes specifikt lokalplansforslaget. Det giver også 
mening, da det er slottets største sal. Sagen er bare den, at 
netop riddersalen er et gennemgangsrum, som binder slottet 
sammen. Dvs. når der holdes arrangementer i riddersalen, kan 
der ikke ske ret meget andet på Slottet. Riddersalen skal derfor 
bookes med omtanke, og internt har vi pt. en grundregel om at 
den ikke kan bookes til eksklusive arrangementer i dagstid.

• Herudover er Slottet totalfredet og kan derfor ikke ombygges 
til at imødekomme 20 % reglen på en hensigtsmæssig måde.

Hvis det ender med de 20 %, og der efterfølgende sker en hård 
fortolkning (fx at kontorfolket ikke må bruge riddersalen som 
gennemgangsrum eller kantine) frygter vi, at vores vision om et  
kultur-kommercielt-kulturmix ikke er bæredygtigt.

I samarbejde med Bellevue teatret har slottet afholdt Slotssaloner i Riddersalen, hvor der altid er kendte ansigter, sjove personligheder og højt humør blandt de deltagende.
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