Høringssvar Charlottenlund Slotshave – forudgående høring
- Kopieret onsdag den 22. marts 2017 fra Gentofte Kommunes hjemmeside
Dato: 08-03-2017
Indsendt af: Jytte Kjærgaard
Jeg finder ikke, at den foreslåede lokalplan for Charlottenlund Slotshave lever op til formålet med at
være et rekreativt naturområde og bygningerne åbne for kulturelle formål. Der er fremsat mange
forslag til at udnytte områdets bygninger herunder det tidlligere Danmarks Akvarium til kulturelle
formål Bl.a. har et kunstnerkollektiv lagt billet ind på bygningen, hvor der nu tænkes opført
ungdomsboliger. Det vil smadre området totalt. Naturen kan ikke klare mere til- og frakørsel med
ekstra krav om parkeingspladser.
Endelig må jeg minde om, at det er en konservativ mærkesag at værne om den danske kulturarv og
gøre den tilgængelig for offentligheden. Det konservative flertal i lokalbestyrelsen vil med denne
lokalplan gå direkte imod et af partiet mærkesager, hvilket vil være en skam, der vil klistre til
partiet fremover.
Dato: 08-03-2017
Indsendt af: Lis Kjærgaard
Undertegnede er dybt uenig i Gentofte kommunes forslag til anvendelse af Charlottenlund
Slotshaves bygninger til ungdoms-/og eller kollegiebygninger.
Området er vores kulturarv og bør benyttes til kulturelle formål til glæde for Gentofte kommunes
indbyggere og hele regionen.
Dato: 08-03-2017
Indsendt af: Anne Christine Hagedorn
Jeg er uenig med kommunens planer om at lave ungdomsboliger i bygningerne ved Charlottenlund
Slotshave. Jeg mener bygningerne skal bruges til almene og kulturelle formål.
Dato: 08-03-2017
Indsendt af: Henrik Skov Andersen
Charlottenlund Slotshave har en pragtfuld beliggenhed, der gør den særdeles velegnet til kulturelle
formål. Vi er en velhavende kommune, der bør have råd til ikke at udnytte et sådant areal
økonomisk til boligformål, og i stedet skabe værdi for alle de af kommunens borgere, der sætter pris
på kulturelle tilbud. Det vil gøre det mere værd at bo i kommunen.
dbh Henrik
Dato: 08-03-2017
Indsendt af: Henrik Skov Andersen
Charlottenlund Slotshave har en pragtfuld beliggenhed, der gør den særdeles velegnet til kulturelle
formål. Vi er en velhavende kommune, der bør have råd til ikke at udnytte et sådant areal
1

økonomisk til boligformål, og i stedet skabe værdi for alle de af kommunens borgere, der sætter pris
på kulturelle tilbud. Det vil gøre det mere værd at bo i kommunen.
dbh Henrik
Dato: 09-03-2017
Indsendt af: Hanne Havsteen
jeg er meget uenig i kommunens planer om ungdomsboliger på stedet. Beliggenheden er helt unik,
hvorfor offentligheden bør have adgang til at nyde området. det bør med fordel kunne bruges til
kulturelle aktiviteter.
hanne Havsteen
Dato: 09-03-2017
Indsendt af: Aino Lea Winther-Pedersen
Jeg mangler, at lokalplanen åbner op for muligheden for at bruge stedet til kulturelle formål. Det har
været på tegnebrættet gennem mange år.
Dato: 09-03-2017
Indsendt af: Peter Madsen
Kommunen mangler kultur så det basker!
Uanset hvad der bliver vedtaget i denne omgang, vil der altid være for få ungdoms- og kollegiemuligheder. Også fremover. Og at bruge nogle af kommunens gamle kulturelle og historiske
bygninger til den slags, er at bede om en akut nedrivning med det samme. Unge mennesker har ikke
baggrund for at kende til eller føle hvad historisk er, og man kan frygte graffiti-overmalede og
opslagstavle-´pyntede´ vægge og stuk, for det synes unge nu er så sjovt. En blå engel i stuk-loftet
har altid været guf for unges komiske forståelse.
Hvad der er brug for er, grundet bygningernes kulturhistoriske oprindelse og betydning, at huse
kultur såmænd. Koncerter i alle afskygninger, teater, udstillinger, arbejdende værksteder mmm. som
kommunen kan lokke turister og andet godtfolk til med. Ganske enkelt: Kulturhistorie skal
indeholde og skabe kulturhistorie. Ikke danne rammer for studerendes festlige påhit, ofte tit, som
med garanti vil blive resultatet af områdets ´tilbud´ så som drukfester og andre udfoldelser i de
skønne omgivelser. Skovene omkring de historiske bygninger bliver losseplads for affald fra disse
festligheder, og hvem skal mon samle det op? Et godt eksempel er Dyrehavens fatale tilladelse
hertil.
Se det dog i øjnene og ha´ ingen romantiske forestillinger om seriøse studerende på værelserne i
brillerne. Sådan er de ikke skruet sammen simpelthen. Det ved alle forældre.

Dato: 09-03-2017
Indsendt af: Niels Kristian Madsen
Området bør med sin unikke placering klart anvendes til kulturelle formål, herunder udstillinger,
koncerter og kulturelle arrangementer. Endvidere bør områdets i øvrigt fortsat kunne anvendes til
rekreative formål.
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Dato: 09-03-2017
Indsendt af: Pia obel
Kollegie eller ungdomsboliger lyder fint, men det ville være dejligt hvis der blev udskrevet en
arkitektkonkurence, så det blev et interessant byggeri. Alternativt kunne det da være dejligt med
nogen kunstnerboliger, så der kom en slags kunsterkoloni i det område af Gentofte Kom.
Kunstnerværksteder ville også være dejligt at have i Gent. Kom. Venlig hilsen Pia Obel
Dato: 09-03-2017
Indsendt af: Kirsten Hansvig
“Undertegnede er dybt uenig i Gentofte kommunes forslag til anvendelse af Charlottenlund
Slotshaves bygninger til ungdoms-/og eller kollegieboliger. Området er vores kulturarv og bør
benyttes til kulturelle formål til glæde for Gentofte kommunes indbyggere og hele regionen.
Dato: 10-03-2017
Indsendt af: benni svenningsen
Der er ingen planlægningsmæssig begrundelse for den omtalte ændring fra det i kommuneplanen
fastlagte - til boligformål.
Der mangler redegørelse for de tidligere afholdte møder med borgere og politikere med henblik på
etablering af en kulturpark i området som ønsket af ejeren af området.
Det forekommer som misbrug af planlovens bestemmelser og tilsidesættelse at en borgergruppe"Kulturvision Charlottenlund" s forslag til at skabe en levende og nutidig kulturel anvendelse af
området.
Konsekvensen af at gennemføre den ønskede ændringer vil være, at borgergruppens arbejde
gennem flere år, ikke vil kunne gennemføres.
På denne baggrund må der protesteres mod at ændre kommuneplanens bestemmelser for området,
der forøvrigt er sikret af forskellige fredningsbestemmelser, som ikke vil tillade de ønskede
ændringer.
Dato: 11-03-2017
Indsendt af: Susanne Gaun
Jeg bakker op om kulturen i Gentofte og støtter Alternativets forslag.
Dato: 11-03-2017
Indsendt af: Jeanne Lindberg
Jeg er uenig med kommunens planer om at lave ungdomsboliger i bygningerne ved Charlottenlund
Slotshave. Jeg støtter Alternativets forslag og mener at bygningerne skal bruges til almene og
kulturelle formål. Mvh. Jeanne Lindberg
Dato: 11-03-2017
Indsendt af: Tonnie Cecilie de Stobbeleir
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En så historisk bygning som slottet, må bevares som et kulturelt sted for hele kommunens beboere.
Dato: 12-03-2017
Indsendt af: Elizabeth Kristensen
Her står vi med ansvaret for en juvel ikke alene for Gentofte Kommune - men en som har historisk
betydning for hele landets historie!
Christian den 10 blev født på slottet. Derfor må den rette anvendelse af slot og omgivelser være til
Kulturelle værdig formål, til gavn for alle borgere.
Det er en mulighed vi kun får denne ene gang - derfor er Slottets og områdets fremtid så vigtig.
Dato: 12-03-2017
Indsendt af: edgar dahlin
i et land, hvor " der ingen stemmer er i kultur " vil det klæde Gentofte Kommune at vise, at hos os
er kulturen mere værd end stemmer.
Man forstår nok, at fast indtægt i form af husleje er altid godt.
Men i ånden en fattig løsning, hos en af landets rigeste kommuner, der ufatteligt kan se bort fra et af
Det Konservative Folkeparti mærkesager.
Man kan også tænke på, hvilket godt ry et kulturcenter kan give Gentofte - og hvilke
udviklingsmuligheder i de rette hænder.
Med optimistiske hilsner
Edgar Dahlin
Dato: 12-03-2017
Indsendt af: Lotte Mouritsen
Jeg ønsker ikke at bygningerne bruges til boligformål.
Området er et sted, hvor mange kommer og nyder parken og skoven og stranden, og kan hurtigt
blive påvirket af unge mennesker der holder fester, efterlader grill og takeaway-emballage overalt,
ligesom man ser i andre parker, i f.eks. København, hvor unge mennesker holder til i store samlede
flokke.
Det er vigtigt at området forbliver et område for alle med respekt for områdets historie med
mulighed for udvikling. Et roligt sted tæt på Charlottenlund, med arrangementer ind i mellem.
Jeg ser gerne, at bygningerne bliver brugt til mere almennyttige formål, såsom f.eks. folkekøkken,
hvor der er nogen, der er ansvarlige for, at brugerne ikke misbruger området, Et træningscenter, en
spa, lokaler til danse- musik- og teaterskole. Alle steder, hvor de der driver det, holdes ansvarlige
for området omkring.
Dato: 12-03-2017
Indsendt af: Lotte Mouritsen
Jeg ønsker ikke at bygningerne bruges til boligformål.
Området er et sted, hvor mange kommer og nyder parken og skoven og stranden, og kan hurtigt
blive påvirket af unge mennesker der holder fester, efterlader grill og takeaway-emballage overalt,
ligesom man ser i andre parker, i f.eks. København, hvor unge mennesker holder til i store samlede
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flokke.
Det er vigtigt at området forbliver et område for alle med respekt for områdets historie med
mulighed for udvikling. Et roligt sted tæt på Charlottenlund, med arrangementer ind i mellem.
Jeg ser gerne, at bygningerne bliver brugt til mere almennyttige formål, såsom f.eks. folkekøkken,
hvor der er nogen, der er ansvarlige for, at brugerne ikke misbruger området, Et træningscenter, en
spa, lokaler til danse- musik- og teaterskole. Alle steder, hvor de der driver det, holdes ansvarlige
for området omkring.
Dato: 13-03-2017
Indsendt af: Anne Hommel
Jeg finder ikke, at Gentofte Kommunes lokalplan for Charlottenlund Slotshave lever op til formålet
med, at være et rekreativt naturområde og bygningerne åbne for almene kulturelle formål.
Der er ingen planlægningsmæssig begrundelse for den omtalte ændring fra den i kommuneplanen
fastlagte - til boligformål!
Der mangler redegørelse for de tidligere afholdte møder med borgere og politikere med henblik på
etablering af kulturelle formål i området som ønsket af Slots- og Kulturstyrelsen.
Det vil være belastende for naturen i Slothaven at etablere ungdomsboliger med dertil følgende
miljøsvineri med øl- og vinflasker og take away emballage ligesom man ser i Kongens Have og
Dyrehaven om sommeren og dermed en økonomisk regning til Slots- og Kulturstyrelsen og
Naturstyrelsen. Ydermere vil den medfølgende trafik belaste nærområdet og kræve flere
parkeringspladser der kun kan tages fra det grønne område.
Endelig må jeg minde om, at det er en konservativ mærkesag, at værne om den danske kulturarv og
gøre den tilgængelig for offentligheden for alle målgrupper.
Gentofte Kommunes forslag til lokalplanen er i direkte modstrid med fredningskendelsen om, at
Slotshaven skal være et rekreativt og grønt område.
Dato: 13-03-2017
Indsendt af: Lise Sidenius
Undertegnede er dybt uenig i Gentofte kommunes forslag til anvendelse af Charlottenlund
Slotshaves bygninger til ungdoms-/og eller kollegiebygninger.
Området er vores kulturarv og bør benyttes til kulturelle formål til glæde for Gentofte kommunes
indbyggere og hele regionen.
Dato: 13-03-2017
Indsendt af: Ursula Hülsmeier
Jeg synes ikke, at den foreslåede lokalplan for Charlottenlund Slotshave lever op til formålet om at
være et rekreativt naturområde og at åbne bygningerne til kulturelle formål.
Jeg kan ikke se en begrundelse for den omtalte ændring til boligformål fra den i kommuneplanen
oprindeligt fastlagte. Jeg tror i øvrigt heller ikke, at det vil være godt for Slotshaven, at etablere
ungdomsboliger p.g.a. den medfølgende øgede trafik (må jeg erindre de sidste års tiltagende svineri
i Djævlebakkerne forvoldt af unges sammenkomster). Jeg tror også at boligbyggeri vil belaste
nærområdet til slottet med en del mere trafik.
Hvor er i øvrigt redegørelserne for de tidligere afholdte møder med borgere og politikere med
henblik på etablering af kulturelle formål i området som det er ønsket af Slots- og Kulturstyrelsen?
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Jeg troede ellers, at det er en konservativ mærkesag at værne om den vores kulturarv og gøre den
tilgængelig for alle!
Dato: 13-03-2017
Indsendt af: Peter Hanke
Områdets store værdier som rekreativt aktiv i Gentofte kommune bør bevares og i højere grad
udvikles fremfor at lægges ud som boliger.
Det vil være i overensstemmelse med områdets traditioner og i Gentoftes ånd at både bygninger og
haveanlæg får status som offentlig tilgængelig for alle. Slottet og det tilhørende område er en
sjældenhed med herlighedsværdier der bør komme så mange borgere som muligt til gode.
Det vil være langt bedre at satse på anvendelse til kulturformål og skabe begivenheder der passer til
lokaliteten.
Dato: 14-03-2017
Indsendt af: Thomas Magnusson
Jeg finder ikke, at den foreslåede lokalplan for Charlottenlund Slotshave lever op til formålet med at
være et rekreativt naturområde og bygningerne åbne for kulturelle formål.
Der er ingen planlægningsmæssig begrundelse for den omtalte ændring fra den i kommuneplanen
fastlagte - til boligformål!
Der mangler redegørelse for de tidligere afholdte møder med borgere og politikere med henblik på
etablering af kulturelle formål i området som ønsket af Slots- og Kulturstyrelsen.
Det vil være belastende for naturen i Slothaven, at etablere ungdomsboliger med dertil følgende
miljøsvineri med øl- og vinflasker og take away emballage og dermed en økonomisk ekstraregning
til oprydning. Ydermere vil den medfølgende trafik belaste nærområdet og kræve flere
parkeringspladser, der kun kan tages fra det grønne område.
Endelig må jeg minde om, at det er en konservativ mærkesag at værne om den danske kulturarv og
gøre den tilgængelig for offentligheden.
Dato: 14-03-2017
Indsendt af: Line Traugott
Jeg finder ikke, at den foreslåede lokalplan for Charlottenlund Slotshave lever op til formålet med at
være et rekreativt naturområde og bygningerne åbne for kulturelle formål.
Der er ingen planlægningsmæssig begrundelse for den omtalte ændring fra den i kommuneplanen
fastlagte - til boligformål!
Der mangler redegørelse for de tidligere afholdte møder med borgere og politikere med henblik på
etablering af kulturelle formål i området som ønsket af Slots- og Kulturstyrelsen.
Det vil være belastende for naturen i Slothaven, at etablere ungdomsboliger med dertil følgende
miljøsvineri med øl- og vinflasker og take away emballage og dermed en økonomisk ekstraregning
til oprydning. Ydermere vil den medfølgende trafik belaste nærområdet og kræve flere
parkeringspladser, der kun kan tages fra det grønne område.
Endelig må jeg minde om, at det er en konservativ mærkesag at værne om den danske kulturarv og
gøre den tilgængelig for offentligheden.
Dato: 14-03-2017
6

Indsendt af: Bent M. Gjerløff
Charlottenlund Slothave
Nu må kommunalbestyrelsen lytte til borgerne i kommunen og tage dem alvorligt.
Den foreslåede lokalplan for Charlottenlund Slotshave bør udsættes til efter- og indgå som et emne i
det kommende kommunevalg, vi borgere kan ikke længere stå på mål for kommunalbestyrelsens
tankegang.
Samtidigt undre det mig meget at en virksomhed er ude med denne melding:
Vi står til at skulle flytte inden for den nærmeste fremtid og overvejer Charlottenlund Slot, som står
ledigt. Men vi kan ikke selv fylde hele slottet. Derfor søger vi en "roomie", som kan fylde de
resterende ca. 1.300 m2. Kender I nogen? På forhånd tak for hjælpen :-)
Det kræver også en forklaring, at dette som så meget andet bliver skjult for borgerne i kommunen.
Dato: 14-03-2017
Indsendt af: Niels Lyfeldt
Jeg finder ikke, at den foreslåede lokalplan for Charlottenlund Slotshave på nogen måde lever op til
formålet med at være et rekreativt naturområde og bygningerne åbne for kulturelle formål.
Der er ingen planlægnings mæssig begrundelse for den omtalte ændring fra den i kommuneplanen
fastlagte - til boligformål!
Der mangler redegørelse for de tidligere afholdte møder med borgere og politikere med henblik på
etablering af kulturelle formål i området som ønsket af Slots- og Kulturstyrelsen.
Det vil desuden være belastende for naturen i Slothaven, at etablere ungdomsboliger med dertil
følgende miljøsvineri med øl- og vinflasker og take away emballage og dermed en ekstraregning til
oprydning. Ydermere vil den medfølgende trafik belaste nærområdet og kræve flere
parkeringspladser, der kun kan tages fra det grønne område.
Endelig må jeg minde om, at det er en konservativ mærkesag at værne om den danske kulturarv og
gøre den tilgængelig for offentligheden
Dato: 14-03-2017
Indsendt af: Regula Maltry
Jeg synes Anne har fuldstændig ret i sin bekymring om ungdomsboliger på slots-området.
Et rékreativt område for ALLE skal ikke tilsvines med plastik fra færdigretter og éngangs-drikke.
Der skal også være plads til Kultur, som malerkunst, teater, literatur og musik.
Dato: 15-03-2017
Indsendt af: Poul Borring
Gentofte Kommunes forpligtelse til at bevare kulturarven i Charlottenlund Slotshave:
Hermed indsigelse overfor Gentofte Kommunes forslag til kommende Lokalplan, og et ønske om at
de eksisterende bygninger kan anvendes til boligformål og indretning til ungdoms- og/eller
kollegieboliger!
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Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) (Staten) ejer jorden i Charlottenlund Slotspark, incl. alle
bygninger i Slotsparken; dog med undtagelse af det tidl. Danmarks Akvarium.
Lejeindtægter for de enkelte bygninger har ikke indflydelse på Gentofte Kommunes økonomi.
SLKS har givet udtryk for, at de ønsker noget andet end det eksisterende med DTU.
SLKS ønsker – ligesom flere borgerinitiativer omkring kultur i Charlottenlund Slotspark KULTUR! Med offentlig adgang såvel inde i de enkelte ejendomme, som ude i Slotsparken.
Det Konservative Folkeparti har en overordnet kulturpolitik, der bl.a. handler om at bevare vores
kulturarv. Den har skabt vores fælles kulturelle forankring. At bevare og passe på vores kulturarv,
er en vigtig samfundsopgave, som Det Konservative Folkeparti (også lokalt) bør støtte.
Lokalt i Gentofte Kommune har Det Konservative Folkeparti stemmeflertal, hvilket i endnu højere
grad forpligter denne position.
Gentofte Kommune er Lokalplan ansvarlig, og Gentofte Kommune har dermed et særligt stort
ansvar for at forvalte og bevare dette skønne og unikke område; der bør bevares som et rekreativt
og kulturelt samlingssted.
Til glæde for dels Gentofte Kommunes borgere, men at der også tiltrækkes kunst og publikum fra
det øvrige land samt internationalt.
Erhvervslivet kunne dermed også have udbytte.
I en årrække har Gentofte Kommune i den årlige budgetplan for Charlottenlund Slotspark skrevet,
at ”undersøge mulighederne for at benytte området til kulturelle formål, samt undersøge forskellige
forretningsmodeller m.m., samt borgerinddragelse”.
Forskellige kulturinitiativer har i november 2015 til SLKS indsendt anmodninger om leje af
bygningerne, incl. begrundelse for aktivitet, økonomi etc.
Uagtet at Gentofte Kommune, Kulturudvalget i januar 2016 har skrevet en anbefaling til
Kulturvision Charlottenlund, og anbefalingen afrundes bl.a. med ”at fastlægge rammer for at
fastlægge rammer for skabelse af et samlet kulturområde i Charlottenlund Slotspark, hvilket arbejde
skal påbegyndes efter 1. April 2016.
Siden intet nyt om kultur, før nævnte forslag om ungdoms- og/eller kollegieboliger!
Konsekvenser af Gentofte Kommunes ønske ved den eksisterende formulering for den kommende
lokalplanlægning for området er, at ejer af Slotspark og bygninger – SLKS – ikke kan leje deres
bygninger ud til kultur og/eller til lejere som SLKS finder ønskeligt.
SLKS ønsker – ligesom flere kulturinitiativer - KULTUR i Charlottenlund Slotspark og de
tilhørende bygninger. Grundet en uværdig tvist mellem Gentofte Kommune og SLKS (Staten), ser
vi det foreløbige resultat.
Det bør der tænkes på, når der skal stemmes ved det kommende Kommunalvalg.
På vegne Art Forum og en klar stemme til kultur og kulturelle aktiviteter i Charlottenlund
Slotspark.
Dato: 15-03-2017
Indsendt af: Henrik Jacobi
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Kære Gentofte Kommune. Jeg tager på det kraftigste afstand til den foreslåede lokalplan, der går
direkte imod intentionen om at bevare og værne om den danske kulturarv.
Med venlig hilsen
Henrik Jacobi,
Viggo Rothes Vej 2,
2920 Charlottenlund
Dato: 15-03-2017
Indsendt af: niels
det vil efter min opfattelse være at bevare de grønne områder eller lave noget kultur tak tak for det
svære regnestykke
Dato: 15-03-2017
Indsendt af: Flemming Agerskov
Hej Flemming Agerskov,
Send et høringssvar om boliger i Slotsparken - Se eksempel her.
HUSK AT SENDE DIT HØRINGSSVAR TIL GENTOFTE KOMMUNE INDEN D. 24. MARTS
2017, HVIS DU ØNSKER ”KULTURELLE FORMÅL” MED I LOKALPLANEN FOR
SLOTSHAVEN
Offentlig høring om Charlottenlund Slotshave i perioden 3. – 24. marts 2017
Send dit høringssvar til Gentofte Kommune på dette link ("send ind"-knap er nederst):
www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Aktuelle-høringer/Charlottenlund-SlotshaveForudgaaende-hoering
BEVAR NATUR OG KULTUR I SLOTSHAVEN!
Kulturvision Charlottenlund og andre kulturinitiativer ønsker, at udvikle bygningerne i
Charlottenlund Slotspark til et kulturelt samlingspunkt for Gentofte borgere, regionen og det lokale
handelsliv. Slots- og Kulturstyrelsen ønsker ligeledes, at bygningerne og parken bliver benyttet til
”kulturelle formål”.
Som borgere i Gentofte Kommune mener vi ikke, at den foreslåede lokalplan, der gør det grønne
område til et boligområde, lever op til den oprindelige præmis som skulle være et rekreativt område
til almen benyttelse og med adgang til den bevaringsværdige kulturarv som Slottet og Slotshaven
repræsenterer.
Hvis du deler kulturvision Charlottenlunds ønske om at bevare området og udvikle et kulturelt
center i de tilhørende bygninger, har vi forberedt en tekst som du kan sende til linket ovenfor:
Eksempel på høringsvar:
Jeg finder ikke, at den foreslåede lokalplan for Charlottenlund Slotshave lever op til formålet med at
være et rekreativt naturområde og bygningerne åbne for kulturelle formål.
Der er ingen planlægningsmæssig begrundelse for den omtalte ændring fra den i kommuneplanen
fastlagte - til boligformål!
Der mangler redegørelse for de tidligere afholdte møder med borgere og politikere med henblik på
etablering af kulturelle formål i området som ønsket af Slots- og Kulturstyrelsen.
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Det vil være belastende for naturen i Slothaven, at etablere ungdomsboliger med dertil følgende
miljøsvineri med øl- og vinflasker og take away emballage og dermed en økonomisk ekstraregning
til oprydning. Ydermere vil den medfølgende trafik belaste nærområdet og kræve flere
parkeringspladser, der kun kan tages fra det grønne område.
Endelig må jeg minde om, at det er en konservativ mærkesag at værne om den danske kulturarv og
gøre den tilgængelig for offentligheden.
Dato: 15-03-2017
Indsendt af: Knud Klinte
Slottet er fuldstændig uegnet til indretning af mindre boliger, men er sammen med parken meget
egnet til kulturelle formål.
Dato: 15-03-2017
Indsendt af: Karin de Neergaard
Jeg finder ikke, at den foreslåede lokalplan for Charlottenlund Slotshave lever op til formålet
med at være et rekreativt naturområde og bygningerne åbne for kulturelle formål.
Der er ingen planlægningsmæssig begrundelse for den omtalte ændring fra den i
kommuneplanen fastlagte - til boligformål!
Der mangler redegørelse for de tidligere afholdte møder med borgere og politikere med
henblik på etablering af kulturelle formål i området som ønsket af Slots- og Kulturstyrelsen.
Det vil være belastende for naturen i Slothaven, at etablere ungdomsboliger med dertil
følgende miljøsvineri med øl- og vinflasker og take away emballage og dermed en økonomisk
ekstraregning til oprydning. Ydermere vil den medfølgende trafik belaste nærområdet og
kræve flere parkeringspladser, der kun kan tages fra det grønne område.
Endelig må jeg minde om, at det er en konservativ mærkesag at værne om den danske
kulturarv og gøre den tilgængelig for offentligheden.
Dato: 15-03-2017
Indsendt af: Thomas de Neergaard
Jeg finder ikke, at den foreslåede lokalplan for Charlottenlund Slotshave lever op til formålet
med at være et rekreativt naturområde og bygningerne åbne for kulturelle formål.
Der er ingen planlægningsmæssig begrundelse for den omtalte ændring fra den i
kommuneplanen fastlagte - til boligformål!
Der mangler redegørelse for de tidligere afholdte møder med borgere og politikere med
henblik på etablering af kulturelle formål i området som ønsket af Slots- og Kulturstyrelsen.
Det vil være belastende for naturen i Slothaven, at etablere ungdomsboliger med dertil
følgende miljøsvineri med øl- og vinflasker og take away emballage og dermed en økonomisk
ekstraregning til oprydning. Ydermere vil den medfølgende trafik belaste nærområdet og
kræve flere parkeringspladser, der kun kan tages fra det grønne område.
Endelig må jeg minde om, at det er en konservativ mærkesag at værne om den danske
kulturarv og gøre den tilgængelig for offentligheden.
Dato: 16-03-2017
Indsendt af: Marie Louise Bistrup
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Marie Louise Bistrup, 16.03.2017
Hermed fremsender jeg bemærkninger, forslag og idéer til indholdet af plangrundlaget for
Charlottenlund Slotshave, matrikel 1a, Charlottenlund. Kommuneplan 2013 fastlægger at området
er udlagt til rekreativt grønt område (del af rammeområdet 3.F6).
Jeg foreslår at Slots- og Kulturstyrelsen, og andre relevante styrelser, inddrages nu, før Gentofte
Kommune forsøger at ændre kommuneplanens rammer. Det er væsentligt at de statslige
myndigheder, som varetager interesserne vedr. dette offentlige område, involveres for at sikre, at
frednings- og andre bestemmelser for området ikke søges eller bliver undermineret ved Gentoftes
Kommunes hensigt om ændring i kommuneplanens rammer til boligformål og i evt. efterfølgende
forslag til lokalplan.
Mit bidrag til plangrundlaget består i at foreslå, at Gentofte Kommune beslutter at evt. ændringer i
kommuneplanens rammer for området, og evt. efterfølgende lokalplanforslag, skal sikre, at Slottet
og tilhørende bygninger samt parken og skoven, udlægges som og bevares som offentligt
tilgængeligt rekreativt område, og med bestemmelser om, at bygningerne anvendes til kulturelle
formål. På den måde vil Gentofte kommune kunne bevare kulturværdierne tilgængelige for
offentligheden og imødekomme ønsker og forslag fra både kulturinteresserede borgere og kunstnere
og de af Slots- og Kulturstyrelsen udmeldte ønsker om kulturelle aktiviteter. Se mere om lokale
kulturforslag på http://www.kulturvision-charlottenlund.dk/
Dato: 16-03-2017
Indsendt af: Torben Stahl
Jeg finder ikke, at Gentofte Kommunes lokalplan for Charlottenlund Slotshave lever op til formålet
med, at være et rekreativt naturområde og bygningerne åbne for almene kulturelle formål.
Der er ingen planlægningsmæssig begrundelse for den omtalte ændring fra den i kommuneplanen
fastlagte - til boligformål!
Der mangler redegørelse for de tidligere afholdte møder med borgere og politikere med henblik på
etablering af kulturelle formål i området som ønsket af Slots- og Kulturstyrelsen.
Det vil være belastende for naturen i Slothaven at etablere ungdomsboliger med dertil følgende
miljøsvineri med øl- og vinflasker og take away emballage ligesom man ser i Kongens Have og
Dyrehaven om sommeren og dermed en økonomisk regning til Slots- og Kulturstyrelsen og
Naturstyrelsen. Ydermere vil den medfølgende trafik belaste nærområdet og kræve flere
parkeringspladser der kun kan tages fra det grønne område.
Endelig må jeg minde om, at det er en konservativ mærkesag, at værne om den danske kulturarv og
gøre den tilgængelig for offentligheden for alle målgrupper.
Gentofte Kommunes forslag til lokalplanen er i direkte modstrid med fredningskendelsen om, at
Slotshaven skal være et rekreativt og grønt område.
Dato: 16-03-2017
Indsendt af: Ulla Wulff Hansen
Jeg finder ikke, at den foreslåede lokalplan for Charlottenlund Slotshave lever op til formålet med at
være et rekreativt naturområde og bygningerne åbne for kulturelle formål.
Der er ingen planlægningsmæssig begrundelse for den omtalte ændring fra den i kommuneplanen
fastlagte - til boligformål!
Der mangler redegørelse for de tidligere afholdte møder med borgere og politikere med henblik på
etablering af kulturelle formål i området som ønsket af Slots- og Kulturstyrelsen.
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Det vil være belastende for naturen i Slothaven, at etablere ungdomsboliger med dertil følgende
miljøsvineri med øl- og vinflasker og take away emballage og dermed en økonomisk ekstraregning
til oprydning. Ydermere vil den medfølgende trafik belaste nærområdet og kræve flere
parkeringspladser, der kun kan tages fra det grønne område.
Endelig må jeg minde om, at det er en konservativ mærkesag at værne om den danske kulturarv og
gøre den tilgængelig for offentligheden.
Dato: 16-03-2017
Indsendt af: søren b Henriksen
Jeg har som borger sat mig ind i den omhandlede problemstilling. Området er unik og kan blive et
stort aktiv for kommunens mange borgere. De smukke velegnede aktivitets ejendomme og den
fredfyldte park.
Der kan være et godt ræsonnement i at etablere ungdomsboliger på området. Dette vil dog muligvis
kunne "isolerer" disse bygninger og nærområde til "netop et afgrænset beboelsesområde" og ikke til
"åbent interaktivt miljø " som området så afgjort giver mulighed for.
På denne baggrund skal jeg rejse indsigelse mod det forslag der ligger til en kommuneplan
kommuneplan, der synes at opfylde de muligheder der er for netop dette område til at skabe et
"multi aktivitets område". Hvor ungdomsboliger og kunstneriske aktiviteter kan skabe et interaktivt
åbent og visionært miljø.
Jeg så gerne at kommuneplanen for området indeholdt en integration af de i planen indeholdte bolig
mulighed og et område hvor udøvende kunstnere kunne arbejde og ikke mindst fremvises deres
kunst for kommunens borgere.
Således bør bygningerne indeholde mulighed for "galleri og koncert" antikviteter.
Ved at etablere et kunstnerisk åbent miljø sammen med et "specielt boligområde" vil området give
mulighed for et unikt fællesskabsmiljø der integrerer det smukke historiske område med åben
udøvende kunst og en "hverdags kultur", som jeg er overbevist om vil blive brugt og påskønnet af
mange udover de personer der beboere stedet.
jeg advokerer derfor for at kommuneplanen åbner op for at dele af området anvendes til
kunstneriske aktiviteter både som åbne atelier og offentlige fremførelser og visninger.
Kommunen har i dag ikke givet kunstnere mulighed for en aktivitets platform som netop dette
unikke sted giver umiddelbart mulighed for.
Dato: 16-03-2017
Indsendt af: Taja
Parken og slottet tiltrækker folk fra nær og fjern. Et af de sidste rigtige åndehuller tæt på vand og
by. Lad os beholde det.
Der har været tale om at gøre Charlottenlund med slotte, park og vand til et kulturelt mekka, hvilket
"Kulturvision Charlottenlund" har arbejdet ihærdigt med. Lad os realisere det i stedet for at gøre
Charlottenlund Slotspark til endnu et tætbygget boligområde i stil med Holmen, Refshaleøen og
andre tidligere oaser.
Dato: 16-03-2017
Indsendt af: Guangya Yang
I think it is not an effecient use of the building as the garden will not be felt like a public recreation
area, and people will not be feeling as relaxed as now when passing by, walking or exercising
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around, or things alike. It could be rented occasionally for one day event, but certainly not the same
if it is used as youth apartment.
Dato: 16-03-2017
Indsendt af: Hanne østerbye
Kulturby 96 satte for første og eneste gang liv i den oprindeligt gamle forlystelseshave.
Kunstudstilling/koncerter/ kaffe og kage i telt i parken. Der er så velegnede lokaler til
jazz/arbejdenende værksteder/ cafeer/ små spisesteder/ kulturhus/ vi vedxalke hvad der skal til for at
samle folk, store og små. Et folkekøkken med fælles billig spisning a la Absalon på Vesterbro. Der
trænger til liv i det område, spm kalder på forandring. Hvis det gamle akvarium ikke snart bliver
taget i anvendelse, vil det ende som en ruin- og det vækker minder fra da Skovridderkroen stod hen
i årevis og forfaldt...
Dato: 17-03-2017
Indsendt af: Jan Erik Jørgensen
Kære Gentofte Kommune, med et stærkt konservativt flertal, bør der være stor interesse for gøre
Gentofte Kommune til et mekka for en bred vifte af kunstarter. Muligheden i Charlottenlund
Slotspark er unik og denne mulighed kommer ikke igen.
Et af de Konservative mærkesager er, at være om vores kulturarv. Jeg håber virkelig, at I vil leve op
til den værdi.
Muligheden er unik for alle.
Bedste hilsner
Jan Erik Jørgensen
ART FORUM
Dato: 17-03-2017
Indsendt af: Vivian Bondy
Gentofte Kommune mangler åbenlyst et sted, hvor man kan tilbyde kommunens borgere kulturelle
oplevelser. Området omkring slottet og det tidligere akvarium vil være det helt rigtige sted, da det
samtidig er et yndet udflugtsmål for Gentofte borgere.
Kulturvision har nu i en længere periode arbejdet med sagen om kulturelle tilbud i kommunen. Det
gælder billedkunst såvel som musik, skuespil og gæsteoptræden fra udefra kommende deltagere.
Her ville man kunne skabe et sted, hvor alle kan lægge vejen forbi og få oplevelser og samtaler med
kunstnerne på tætteste hold. Vi venter stadig på en afklaring af sagen.
Jeg personligt har nu i snart 2 år været uden arbejdssted. Mit tidligere beskedne atelier i Hellerup
måtte jeg opgive, da det druknede under to store regnskyl (kloakvand). Det er ikke muligt at arbejde
seriøst med kunst i en toværelses lejlighed. Vi billedkunstnere kræver ikke meget plads og dyre
installationer. Som eksempel har jeg brug for 15-20 kvm. Hvor der er flere kunstnere på samme
sted, vil vi kunne være til stor inspiration for hinanden. Vi er naturligvis indstillet på at betale leje.
Jeg er bekendt med at man har andre planer med området (en af dem er ungdomsboliger), men det
udelukker jo ikke at der kunne være et kunstnerisk islæt i en af de mindre bygninger. Kan det
virkelig være så sværta t finde plads på nogle af de mange kvadratmeter på stedet?
Vivian Bondy - Billedkunstner
Medlem af Billedkunstnernes Forbund (BKF) og Dansk Billedhuggersamfund.
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Dato: 18-03-2017
Indsendt af: Lea Jacobi
Kære Hans Toft
kære Gentofte Kommune
Jeg tager på det kraftigste afstand fra den foreslåede lokalplan, som går direkte imod intentionen om
at bevare og værne om den danske kulturarv til gavn for alle.
At gøre vores kulturarv til en del af et større politisk spil er usselt, og jeg håber inderligt, at
Kommunen kommer til fornuft og beslutter sig for at lade Charlottenlund slot og de
omkringliggende bygninger og rekreative grønne områder forblive alles 'skat'.
Med venlig hilsen
Lea Jacobi
Dato: 19-03-2017
Indsendt af: Majken Schultz
Jeg finder ikke, at den foreslåede lokalplan for Charlottenlund Slotshave lever op til formålet med at
være et rekreativt naturområde og bygningerne åbne for kulturelle formål.
Der er ingen planlægningsmæssig begrundelse for den omtalte ændring fra den i kommuneplanen
fastlagte - til boligformål!
Der mangler redegørelse for de tidligere afholdte møder med borgere og politikere med henblik på
etablering af kulturelle formål i området som ønsket af Slots- og Kulturstyrelsen.
Det vil være belastende for naturen i Slothaven, at etablere ungdomsboliger med dertil følgende
miljøsvineri med øl- og vinflasker og take away emballage og dermed en økonomisk ekstraregning
til oprydning. Ydermere vil den medfølgende trafik belaste nærområdet ogkræve flere
parkeringspladser, der kun kan tages fra det grønne område.Derudover vil det ødelægge
oplevelserne for de mange, mange menesker, som har glæde af at benytte Slotshaven.
Endelig må jeg minde om, at det er en konservativ mærkesag at værne om den danskekulturarv og
gøre den tilgængelig for offentligheden.Slottet og haven hører til den umistelige kulturarvn og må
behandles med respekt.
Dato: 19-03-2017
Indsendt af: Henrik Engelgaar
Jeg er absolut ikke enig i Gentofte kommunes forslag til anvendelse af Charlottenlund Slotshaves
bygninger, til ungdoms-/og eller kollegiebygninger.
Området er vores stolte kulturarv og skal benyttes til kulturelle formål til glæde for Danmark
(Gentoftes borgere) og turister.
Dato: 19-03-2017
Indsendt af: Joachim Raben
Charlottenlund Slotspark er et populært og velbesøgt område hele året rundt. Det er vigtigt at
fastholde dette til glæde for både kommunens borgere og sommerens besøgende. Det er en fin idé at
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kombinere dette med en mulighed for at opføre ungdoms- og kollegieboliger, men det er vigtig at
den kommende lokalplan fortsat understøtter områdets populære rekreative værdier. Følgende
forslag bør indgå i kommunens overvejelser for det kommende planarbejde:
1. Parkering. Området nærmest Strandvejen er et vigtigt parkeringsområde om sommeren. Denne
funktion er central for områdets mange aktiviteter og vil også være det fremover og bør tænkes ind i
planarbejdet.
2. Kommunen bør overveje om nyt byggeri alene skal kunne benyttes til ungdoms/kollegieboliger
eller om også anden brug bør være mulig, som kunne styrke de rekreative værdier i området og evt
give mulighed for kulturelle aktiviteter..
3. For at undgå konflikt med kommende beboere bør det defineres klart om og hvor der ikke er
adgang for offentligheden. Ideelt set bør der være samme (eller øget) offentlig adgang til arealerne i
Slotsparken.
4. Der er mange borgere, som ønsker at området udvikles til kulturelle formål. Lokalplanlægningen
bør indarbejde disse velunderbyggede og konkrete ønsker i planarbejdet. Det bør ikke være umuligt
at samtænke borgergruppernes ønsker om områder/bygninger/arealer til kulturelle formål med
kommunens ønske om ungdomsboliger.
5. På plænen foran Charlottenlund Søbad er opstillet en gruppe aktivitetsredskaber, som benyttes
flittigt hele året rundt af alle aldersklasser. Der er behov for mere af samme slags. Det foreslås at en
del af området afsættes til et aktivitetsområde for både børn og voksne. Det er kedeligt, når
aktiviteterne ikke kan benyttes af alle aldersklasser samtidigt. Slotsparken og området omkring
fortet er et knudepunkt for både sportsaktiviteter og familieaktivitet og Slotsparken kunne på bedste
vis yderligere understøtte dette.
6. Der er flere cafeer i området. De er populære og fuldt udnyttede. Det foreslås, at der skabes
mulighed for yderligere café muligheder ved Slotsparken – eksempelvis i sammenhæng med en
voksen/barn aktivitets/legeplads. En café vil også kunne benyttes af kommende beboere i
Slotsparken.
7. Der før fastlægges strenge krav til arkitekturen for eventuelt kommende nybygninger. Der bør
fastsættes krav til bygningshøjder. Det foreslås at der kun tillades bygninger på maksimalt to etager
og med højder som ikke overstiger det eksisterende byggeri omkring akvariet. Endvidere bør
byggeriet i form og materialer ikke skille sig ud fra det eksisterende byggeri. Farven bør fastlægges
til hvid som de eksisterende bygninger.
Venlig hilsen
Joachim Raben
Dato: 20-03-2017
Indsendt af: Jeanineke Kristensen
Jeg finder ikke, at den foreslåede lokalplan for Charlottenlund Slotshave lever op til formålet med at
være et rekreativt naturområde og bygningerne åbne for kulturelle formål.
Der er ingen planlægningsmæssig begrundelse for den omtalte ændring fra den i kommuneplanen
fastlagte - til boligformål!
Der mangler redegørelse for de tidligere afholdte møder med borgere og politikere med henblik på
etablering af kulturelle formål i området som ønsket af Slots- og Kulturstyrelsen.
Det vil være belastende for naturen i Slothaven, at etablere ungdomsboliger med dertil følgende
miljøsvineri med øl- og vinflasker og take away emballage og dermed en økonomisk ekstraregning
til oprydning. Ydermere vil den medfølgende trafik belaste nærområdet og kræve flere
parkeringspladser, der kun kan tages fra det grønne område.
Tænk på hvor skønt det kunne være, at sidde i skoven med en kop kaffe og høre til
digtere/forfattere/skuespillere læse op af deres eller af andres værker,,,
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Endelig må jeg minde om, at det er en konservativ mærkesag at værne om den danske kulturarv og
gøre den tilgængelig for offentligheden.
Dato: 20-03-2017
Indsendt af: Charlotte Buhl
Kommunalbestyrelsens seneste lokalplanforslag til ungdomsboliger i Charlottenlund slotspark, med
de uheldige følgevirkninger forslaget uundgåeligt vil få, virker ikke troværdigt. Mest af alt virker
forslaget som et forsøg på at få ret, og på at genere Slots- og Kulturstyrelsen, som
Kommunalbestyrelsen som bekendt har et dårligt forhold til.
Det samme forhold som kom frem i forbindelse med det uskønne hundeslagsmål i
Bernstorffsparken for et par år siden.
Kommunens sagsbehandling med skiftende lokalplanforslag til Charlottenlund slotspark med
tilhørende historiske bygninger virker useriøst, forvirrende og uforståeligt på Gentoftes borgere.
Gennem flere år har seriøse, kulturelle forslag til området været aktuelt og med positive
tilkendegivelser fra Kommunen. Ikke mindst har Kulturvision Charlottenlund gjort et stort og
professionelt stykke arbejde, som Kommunen burde lytte til.
Med den kulturarv, som tilhører området både bygningsmæssigt og beliggenhedsmæssigt, kan
Gentoftes borgere få de kulturaktiviteter, som Kommunen mangler. I Villabyerne 26/4/2016 har jeg
personligt foreslået selve slottet som koncertsal for klassisk musik, evt. med tilhørende musikskole.
Hermed opfordrer jeg derfor Borgmesteren og Kommunalbestyrelsen til at besinde sig og kravle
ned fra den trætop, hvor de har placeret sig.
Lad Gentoftes borgere få en værdig og seriøs sagsbehandling, som de har krav på, med en
lokalplan, som rummer kulturelle aktiviteter til glæde for borgerne nu og i fremtiden.
Med venlig hilsen, Charlotte Buhl.
Dato: 20-03-2017
Indsendt af: Lasse Fischer
Parken, slottet og de omkringliggende bygninger kunne blive skandinaviens førende kulturpark på
internationalt plan.
Gentofte kommune bør gribe den chance der ligger lige nu. Den kommer måske ikke igen de næste
mange år.
Man kunne skele til Malmø havnepark, Dokk 1 i Århus (fremtidens bibliotek), Louisiana,
Roskildefestivalen og andre kulturoaser som trækker folk til, skaber liv og glæde.
Det vil gavne de lokale butikker, restaurationer og erhvervsdrivende. I Århus havde butikkerne et
mersalg på 1½ mill en lørdag formiddag pga at international rockstjerne (Tina Turner) spillede
koncert samme aftenen i 2 timer. Der ér penge, vækst og liv i kulturen.
Borgerne vil, som tidligere i de historiske fortællinger, bruge området rekreativt og det løfter
Gentofte kommune og borgernes entusiasme og glæde.
Visionære hilsner
Lasse Fischer (rockmusiker)
Dato: 20-03-2017
Indsendt af: Rikke Spork
Høringssvar omkring lokalplan for tidligere Danmarks Akvarium, Charlottenlund.
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Jeg mener, at der er i Gentofte Kommune er brug for værkstedsmuligheder og rum for
professionelle kunstnere, og voksne som vil arbejde kunstnerisk i deres fritid.
Vi mangler disse muligheder i vores kommune, og bygningerne omkring det tidligere Danmarks
Akvarium kunne være et godt bud på et nyt miljø. Et eksempel på et sådant miljø fra Godsbanen i
Aarhus link: http://godsbanen.dk/muligheder/godsbanens-aabne-vaerksteder/
Nu er der så samtidig brug for flere ungdomsboliger i kommunen som, ifølge nærværende
lokalplanen, foreslås etableret i bygningerne omkring tidligere Danmarks Akvarium.
Vi er derfor nogle, som rettelig er skuffede over, at de planer og muligheder, som tidligere var lagt
frem, og som vi har lagt kræfter i, forsvinder med den nye lokalplan.
Når det er sagt, er min personlige holdning, at det ikke er afgørende, at ’kunstnermiljøet’ placeres
her, bare det kan blive muligt, at der skabes plads for det! Dog ser jeg ombygninger af eksisterende
bygninger til moderne ungdomsboliger som en mulig dyr løsning i forhold til at bygge nye
ungdomsboliger et andet sted! Som eksempel på moderne løsninger for ungdomsbyggeri, er der i
øjeblikket succes med forsøg med studieboliger bygget af containere. se evt følgende link:
http://www.iboligen.dk/boligmagasin/100386/fremtidens-studiebolig-er-en-container-medhavudsigt
I vores kommune har vi grunde/matrikler, der (midlertidigt) ikke bruges, hvor man vil kunne bygge
arkitektonisk spændende nye løsninger på (flytbare?) ungdomsboliger. Hvis bygningerne omkring
det tidligere Danmarks Akvarium bliver udlejet til kunsnerisk/kreativt/innovativt miljø, skal der
ikke investeres i forandringer af bygningerne, som på denne måde kan udlejes som de er.
Jeg opfordrer derfor til at lokalplanen genovervejes brugt til et for alle borgere mere åbent miljø
med udstillinger, kurser og innovative virksomheder.
Venlig hilsen Rikke Spork
Dato: 20-03-2017
Indsendt af: Werner Regli
Gentofte Kommune har desværre planer om at bruge Charlottenlunds Slotshave til ungdomsboliger
og tager i min optik ikke nok hensyn til vor fælles kulturarv hvor kunsten burde have førstepladsen.
Hvis ungdomsboligerne bliver en realitet, vil det ikke kunne gøres om. Jeg frygter, at
ungdomsboliger ved lidt ekstra pres udefra nemt ændre status til nødboliger.
Lad kunsten indtage slottet, så er vi sikre på, at den prægtige kulturarv ikke bliver skamferet.
Dato: 21-03-2017
Indsendt af: Kiki Agergaard Winberg
Jeg er helt uenig i kommunens planer vedr. ungdomsboliger i slotshaven, og helt enig i at området
udelukkende skal udlægges til kulturelle og rekreative formål og bevares som et fredeligt åndehul.
Dato: 21-03-2017
Indsendt af: Kim Tverskov
Gentofte den 21. marts 2017
Høringssvar vedr. bemærkninger, forslag og ideer til indholdet af plangrundlaget for Charlottenlund
Slotshave
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- Udarbejdet af borgerinitiativet Kulturvision Charlottenlund
Kulturvision Charlottenlund foreslår, og ønsker, at kultur og kulturaktiviteter indskri-ves i
lokalplanen for Charlottenlund Slotshave med henblik på, at Charlottenlund Slot og bygningerne i
Slotsparken kan anvendes til kulturelle formål og dermed åbnes for offentligheden.
Siden det i 2015 blev offentliggjort, at Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE), i dag
Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS), fra sommeren 2017 ønskede at udleje Charlottenlund Slot og
bygningerne i Slotsparken til hovedsageligt kulturelle formål, har borgerinitiativet Kultur-vision
Charlottenlund – sammen med en lang række Gentofte-borgere - arbejdet for at udvikle en kulturel
vision for hele slotsområdet.
Kulturvision Charlottenlund er en lokal forening, stiftet af Gentofte-borgere, der brænder for
udvikling og oplevelse af kultur. For os er det uforståeligt, at Byplansudvalget og Kommunalbestyrelsen igennem de sidste 2 år har deltaget i et magtspil med Slots- og Kulturstyrelsen om at
tvinge Styrelsen, der administrerer statens ejendomme i slotsparken, til at udleje sine bygninger til
andre formål end Styrelsen ønsker.
Kulturkonference om områdets potentialer
Den 20. juni 2015 afholdt Kulturvision Charlottenlund en velbesøgt kulturkonference i Rid-dersalen
på Charlottenlund Slot, hvor vi havde indbudt en lang række personer, herunder bygningernes
administrator, Slots- og Kulturstyrelsen, til at komme med deres vision for området. Teamchef
Niels Flach-Jensen tog imod tilbuddet. Han sagde om den kommende udlejning af slottet og
bygningerne i slotsparken, at styrelsen opgave er, at vedligeholde, nyttiggøre og formidle den
bygnings- og havekulturelle arv. Han gjorde opmærksom på, at Styrelsen udvælger sine lejere i
forhold til krav om, hvorvidt deres projekter og formål passer godt til Styrelsens arbejde og
opgaver, hvorfor Styrelsen ikke har krav om størst mulig ”profit” i forhold til udlejningen.
På kulturkonferencen formulerede Niels Flach-Jensen bl.a. at
”SLKE vil arbejde for, at slottet i højere grad åbnes op for offentligheden, og at der kommer et øget
publikumsrettet aktivitetsniveau i området. SLKE ser et interessant perspektiv i, at den kommende
lejer har en kulturel tilgang til anvendelsen af slottet, hvor de besøgende involveres.”
Arkitektonisk og kulturhistorisk betydning
Niels Flach-Jensen pointerede, at Charlottenlund Slot har en lokal arkitektonisk og kulturhistorisk
betydning. Det blev begrundet i:
- Slottets markante placering og samhørighed med det romantiske Charlottenlund Slotshave og den
unikke beliggenhed ved Øresund.
- Stedet har kulturhistorisk betydning, bl.a. med flere residentsperioder.
Kulturel anvendelse til gavn for nærområdet og offentligheden
På vegne af Slots- og Kulturstyrelsen fremlagde Niels Flach-Jensen Styrelsens vision for området,
som blev oplistet i en række punkter. Styrelsen ønsker:
- Aktiviteter til Charlottenlund Slot og de omgivende bygninger og slotshaven som sætter den
særlige kulturhistorie i spil på nye måder.
- En fremtidig udvikling med økonomisk bæredygtige løsninger under hensynstagen til
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kulturhistorien, eksisterende forhold og givne bevaringsværdier.
- Et sted, ”et rum” hvor kulturen styrkes og synliggøres..
- En iscenesættelse af og formidling om slottet og omgivelserne, som en indbydende udadvendt
kulturinstitution.
- At slotshaven appellerer som et åbent, overskueligt og fleksibelt område der favner aktiviteter til
gavn for beboere i nærområdet og Storkøbenhavn.
Slots- og Kulturstyrelsen har i sit udgangspunkt fokuseret på at finde lejere, der kan synliggøre og
revitalisere kulturarven og skabe publikumsrettede aktiviteter for borgere og for offentligheden.
Slots- og Kulturstyrelsen udsendte i september 2015 et udlejningsmateriale, hvori Styrelsen bl.a.
skrev:
”De fremadrettede muligheder for anvendelse af slottet og øvrige bygninger er mange indenfor
kontor, hotel, konferencefaciliteter eller kulturelle og publikumsrettede anvendelsesformål.”
I udlejningsmaterialet skriver Slots- og Kulturstyrelsen endvidere, at ”lejere, der kan etablere nye
oplevelser/attraktioner på slottet og i de omkringliggende bygninger, som appellerer til et bredt
publikum, vil blive foretrukket.”
I kommuneplanen for Gentofte Kommune beskrives området som ”national kulturarv”. Der er netop
via det statslige ejerskab en oplagt mulighed for at beskytte og udfolde kulturarven. Med en ejer,
der ønsker at åbne området til gavn for offentligheden, er det uforståeligt, at Gentofte Kommune
med sit forslag til lokalplan – imod Styrelsens ønsker – søger at tvinge Styrelsen til at opgive sine
visioner og etablere ungdomsboliger i fredede og bevaringsvær-dige bygninger.
Arkitektonisk og kulturhistorisk betydning
I Charlottenlund har der siden 1996 været afholdt kulturinitiativer og events på og omkring slottet. I
2012 blev det tidligere Danmarks Akvarium solgt, og et borgerinitiativ ”Kultur-Akvariet”
udarbejdede i samarbejde med arkitektfirmaet 5D projektbeskrivelsen: ”Kultur-Akvariet –
Charlottenlunds Musikhus”.
I begyndelsen af 2015, da det blev klart, at en ny ejer, NPV A/S, havde købt akvariet, og at DTU
Aqua i sommeren 2017 ville fraflytte de øvrige lejede bygninger, udviklede borgerinitiativet en
bredere kulturel vision for hele slotsområdet og skiftede navn til ”Kulturvision Char-lottenlund.”
Kulturvision Charlottenlund afholdt den 20. juni 2015 en kulturkonference på Charlottenlund Slot
med deltagelse af 100 borgere, heriblandt et bredt udvalg af kommunalbestyrelsesmed-lemmer. I
løbet af 2015 afholdt Kulturvision Charlottenlund en lang række borger-workshops og formulerede
på baggrund heraf visionen ”Charlottenlund Kulturpark.” Borgerinitiativet har været i dialog med
Gentofte Kommunes kulturforvaltning, og har holdt oplæg på et udvidet kulturudvalgsmøde med
deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Vi har som borgere og kulturinitiativer en forventning om, at politikerne lytter til borgerne, og at
borgerinitiativer tages seriøst.
Kulturelle formål bør skrives ind i lokalplanen idet:
• Mere end 150 lokale borgere har været med til at formulere en kulturel vision for Charlottenlund
Slot og Slotshave
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• Borgere har på adskillige borgermøder om akvariet og slotsområdets fremtid tydeligt givet udtryk
for, at man ønsker kultur og kulturtilbud i slottet og i slotsområdet
• Akvariets og slottets overlevelse som bygninger i høj grad står og falder med, om der kan findes et
kulturelt og kommercielt koncept for bygningerne
• Slottet er fredet og er ikke egnet til ombygning til boligformål, men er velegnet til udstillinger,
koncerter, messer og offentlige formål
• Mange borgere i Gentofte Kommune og en større gruppe af udøvende kunstnere har igennem
mere end 20 år har arrangeret koncerter og kulturtilbud på slottet
• Gentofte Kommuneplan har igennem mange år signaleret, at kommunen ønskede at reservere
området til kulturelle formål
Kulturinitiativerne Kulturvision Charlottenlund, Slotsgruppen og Art Forum har budt samlet ind på
at leje alle bygninger i Charlottenlund Slotspark. Kulturinitiativerne har indgået et strategisk
samarbejde med henblik på at etablere en selskabsstruktur, der tilgodeser de fremtidige
forretningsmodeller for ejerforhold og drift. Kulturinitiativerne er i en konstruktiv dialog med Slotsog Kulturstyrelsen, der ikke kan leje bygningerne ud til kulturinitiativerne med mindre lokalplanen
tillader kultur i området.
Slotsområdet til offentlige og kulturelle formål
Som borgere i Gentofte forventer vi, at en kommunal myndighed går i tæt dialog med ejere af
bygninger i lokalområder i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner. Der findes eksempler på, at
lodsejere kan tænke for kortsigtet, og har en aktivitet, der kan være til gene for borger-ne og
lokalmiljøet, hvorfor det er naturligt for en kommune at stille krav og begrænse anvendelsesmulighederne for lodsejere i et område.
I Slotsparken er det omvendte tilfældet. Her er der en stat og en statslig styrelse, der ønsker at
komme borgerne i møde og at stille deres bygninger til rådighed for offentlige og kulturelle formål.
En statslig styrelse, der på forbilledlig vis er gået i dialog med lokale borgere og lokale
kulturinitiativer.
Gentofte Kommunes ønsker om at indrette ungdomsboliger i området er en indsnævring af
borgernes muligheder for adgang og borgernes brugsret til et naturskønt område.
Kulturvision Charlottenlund foreslår en samskabelsesproces, hvor staten, Slots- og Kultursty-relsen,
Gentofte Kommune og lokale interessenter og kulturinitiativer går sammen om at skabe en
helhedsløsning for området - noget unikt til gavn for borgere og for offentligheden.
Med venlig hilsen
Kulturvision Charlottenlund
Poul Borring, mob: 21 43 56 52, e-mail: poul@pobo.dk
Kim Tverskov, mob: 20 33 20 65, e-mail: kim@tverskov.dk
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Dato: 22-03-2017
Indsendt af: Merete Fischer-Nielsen
Det er helt uforståeligt, at man i Gentoft Kommune overhovedet kan overveje, at bruge et af vores
fineste kulturhistoriske bygninger nemlig Charlottenlund Slot til ungdomsboliger eller
flygtningecenter. Bygningen er jo ikke bare en bygning, det er et gammelt kongeslot, som
selvfølgelig kun burde bruges til kulturelle formål for kommunens borgere. Vi mangler f.eks. et
"egnsmuseum", hvor kommunens mange kendte kunstnere både nulevende og afdøde kan blive
udstillet. Øregård Museet havde i mange år på 1. sal en fast udstilling af gamle malerier, der viste
landskaber fra Gentofte Kommune gennem århundreder. Ungdomsboliger vil slide ekstremt meget
på både slottet og parken. Hvis Charlottenlund Slot blev lavet om til et kulturcenter/museum, så
kunne man bl.a. også lave en hyggelig café, som mange parkgæster uden tvivl også ville benytte og
glæde sig over.

Dato: 23-03-2017
Indsendt af: Jeanne Toxværd
Lokalplanen for Charlottenlund Slot bør indeholde muligheden for at udvikle Charlottenlund Slot
og tilhørende bygninger til et attraktivt kulturcentrum. Det vil ikke kun være til gavn for Gentoftes
borgere, men for hele Danmark. Kunst og kultur er det der samler os og det er med til at udvikle
vores samfund. Gentofte har en unik mulighed for dette og den bør ikke forpasses.
Kulturvision Charlottenlund har udviklet et glimrende projekt som har været udfoldet for
kommunalbestyrelsen og dette bør inddrages i lokalplanen for området.
Slots- og Kulturstyrelsen har op til flere gange oplyst Kommunalbestyrelsen at slottet og de
omkringliggende bygninger kan lejes til markedspris. Hvilket gør forslaget fra Hans Toft,
Socialdemokraterne, Radikale og Venstre, om at der skal være ungdomsboliger til ren og skær
symbolpolitik. Ingen unge der modtager SU vil have råd til at leje en bolig i de bygninger, og slet
ikke når der oven i markedsprisen tilføjes udgifter til dækning af renovering og ombygning.
Jeg opfordrer borgmesteren til at tage borgernes mangeårige ønske om at udvikle kultur i Gentofte
alvorligt, således at lokalplanen ændrer status til at være et kreativt og kulturudviklende område,
inkluderende den gamle akvariebygning som p.t. står og forfalder. Der er brug for samskabelse med
kulturinitiativerne og borgere i Gentofte kommune således at der kan udarbejdes en helhedsplan for
hele området.
Jeanne Toxværd – Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten

Dato: 23-03-2017
Indsendt af: Ole Due Jakobsen
Høringssvar fra forudgående høring vedrørende Charlottenlund Slotspark.
Bygningerne er velegnet til mange forskellige kulturelle formål. Hele anlægget har stor rekreativ og
parkværdier som kan udnyttes, så det er i samklang med tid og sted. Mit forslag til udnyttelse af
park og slot indebærer at træer og plæner bevares, men at stierne nogle steder må udvides eller
omlægges af hensyn til tilgængelighed.
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Møde- og kongrescenter.
Slottet ligger på en knold, derfor vil jeg foreslå, at de store plæner mod øst og vest foran slottet
udnyttes ved at der i terræn under plænerne og under slottet opbygges et underjordisk kulturelt
kongrescenter med alle nødvendige
faciliteter det skal kunne servicere mødevirksomhed, performance af forskellig art, foreninger med
offentlig appel.m.m. Indgang/udgang til anlægget vil kunne være på de to sidestier på østsiden. der
vil også kunne være ind/udgang fra vestsiden ved parkindgangen.
Slottet vil stå over det underjordiske anlæg,
der skal være centrets administrative centrum , som servicerer det underjordiske kongrescenter med
teknik- og køkkenfaciliteter og alt hvad der kræves til møde- og kongresvirksomhed.
Ole Due Jakobsen
Blidahpark 11,
2900 Hellerup

Dato: 24-03-2017
Indsendt af: Heidi Søsted
Det er helt uforståeligt, at man i Gentoft Kommune overhovedet kan overveje, at bruge et af vores
fineste kulturhistoriske bygninger nemlig Charlottenlund Slot til boliger. Bygningen er jo ikke bare
en bygning, det er et gammelt kongeslot, som selvfølgelig kun burde bruges til kulturelle formål for
kommunens borgere. Vi mangler f.eks. et museum, hvor kommunens mange kendte kunstnere og
ukendte kunstnere kan blive udstillet.
Hvis Charlottenlund Slot blev lavet om til et kulturcenter/museum, så kunne man bl.a. også lave en
hyggelig café, som mange parkgæster uden tvivl også ville benytte og glæde sig over.
Charlottenlund slot er en del af datidens byplanlægning, hvor man meget tidligt på Jægersborg Alle
fra Fenvejen, kan følge linjen til slottet. Folk der kommer til Charlottenlund st der skal til stranden
går igennem slotsparken og drømmer om at kunne komme ind på slottet og få varmen, få en kop
kaffe, kunne låne et toilet, se udsigten oppe fra slottet, mærke storheden og den garanterede
storslåede udsigt, som mange af os aldrig har set.
For personer med barnevogn ville det være vidunderligt med en mulighed for et kulturelt og roligt
break i trygge smukke omgivelser. At kælke på de omkringliggende bakker om vinteren gør jeg kun
fordi det er et offentligt sted. Og hvor ville det være skønt hvis man måtte gå ind på slottet og at der
var en cafe.
Det ville højne fornemmelsen af at være borger og gæst i vores smukke kommune, alle unge som
gamle flygtninge og turister, burde blive inviteret indenfor på en af Danmarks bedste adresser.
Selvfølgelig skal slottet være for offentligheden.
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