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Veteranhjem på Kastellet  

 
 

Resumé 
Økonomiforvaltningen har haft en dialog med Forsvarsministeriet, Fon-
den Danske Veteranhjem og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltnin-
gen om mulighederne for at etablere et veteranhjem på Kastellet, eller 
et andet sted i byen.  
 
Forsvarsministeriet vurderer, at Kastellet ikke er egent til veteranhjem, 
og der er for nærværende heller ikke ejendomme på kommunens salgs-
liste, som egner sig til veteranhjem. 
 
Fonden og Forsvarsministeriet takker for den interesse som Køben-
havns Kommune udviser, og takker for den støtte som Københavns 
Kommune yder til veteranerne, senest med den lange række af tilskud til 
aktiviteter og til Fonden i budget 2022. 
 
Problemstilling 
Borgerrepræsentationen har bedt økonomiforvaltningen tage en dialog 
med Forsvarsministeriet, Fonden Danske Veteranhjem og Beskæftigel-
ses- og Integrationsforvaltningen om mulighederne for at etablere et 
Veteranhjem på Kastellet, eller et andet egnet sted i byen (BR 23. sep. 
2021).  
 
Løsning 
Økonomiforvaltningen havde dialogen d. 19. januar 2022, hvor Fonden 
oplyste, at de har et ønske om mere plads og en mere hensigtsmæssig 
bygningsindretning af Veteranhjem København. 
 
Veteranhjem København er beliggende på Frederiksberg i en ejendom, 
som Fonden lejer af Frederiksberg Kommune.  
 
Ejendommen er ikke optimalt indrettet til formålet. Blandt andet mang-
ler der en skillevæg mellem værelserne og fællesarealerne, hvilket giver 
støjudfordringer for overnattende veteraner. Fonden har også et ønske 
om mere plads, således de kan udvide kapaciteten på stedet. 
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Fonden har derfor arbejdet for at købe ejendommen af Frederiksberg 
Kommune og foretage de ønskede tilpasninger, dog foreløbigt uden 
held.  
 
Fonden og Forsvarsministeriet er meget positive overfor den interesse 
som Københavns Kommune udviser, og ikke mindst overfor den støtte 
som Københavns Kommune giver til veteranerne, senest i budget 2022. 
Forsvarsministeriet bifalder Københavns Kommunes fokus på veteran-
indsatsen og fortsætter gerne den gode dialog med henblik på størst 
mulig gavn for veteranerne i kommunen. 
 
Forsvarsministeriet vurderer ud fra en faglig betragtning, at Kastellet 
ikke er egnet til veteranhjem. Kastellet er et sted med militær aktivitet og 
bevæbnede vagter, ligesom det er åbent for turister og den øvrige of-
fentlighed, som anvender det rekreativt. Denne daglige aktivitet ses ikke 
forenelig med det behov for plads, ro og forudsigelighed, som vetera-
ner med PTSD ofte har. Forholdene på Kastellet risikerer at stresse bela-
stede veteraner og sætte deres alarmberedskab i gang, hvilket kan for-
værre PTSD-symptomerne. Ydermere har en del veteraner modstand 
mod at møde ind på militære områder, som de forbinder med noget 
negativt. Hertil bemærkes, at Kastellet er fredet og ikke indrettet hen-
sigtsmæssigt til veteranhjem. 
 
Københavns Kommune og Fonden må endvidere konstatere, at der ikke 
er ejendomme eller byggegrunde på salgslisten i øjeblikket, som lever 
op til Fondens ønsker. 
 
Fonden takker for forsøget og vil fortsætte sin søgen efter andre egnede 
ejendomme i Københavnsområdet, herunder afsøge det private ejen-
domsmarked og fortsætte sin dialog med Frederiksberg Kommune om 
køb af ejendommen, de lejer i dag. 
 
Økonomi 
Sagen har ikke økonomiske konsekvenser. 
 
Videre proces 
Fonden overvåger salgslisten og tager kontakt til Kommunen, såfremt 
der kommer et egnet emne på listen. 
 
Bilag 
Ingen 


