Punkt 8
Proces- og tidsplan for udviklings- og helhedsplan for Sorgenfri (Beslutning)
Resumé
I forlængelse af Kommunalbestyrelsens behandling den 29. november 2018 "Genforelæggelse
af henvendelse om Sorgenfri Torv", har forvaltningen udarbejdet forslag til proces- og tidsplan
for tidlig borgerinddragelse i forbindelse med, at der ønskes udarbejdet en ny udviklings- og
helhedsplan for Sorgenfri, herunder Nord- og Sydtorvet. Byplanudvalget skal godkende
proces- og tidsplan for den tidlige borgerinddragelse og efterfølgende udviklings- og
helhedsplanen. Samtidigt orienteres om forslag til program for Sorgenfri Festival den 4. maj
2019.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forslag til proces- og plan for udarbejdelse af udviklings- og helhedsplan for Sorgenfri,
herunder Nord- og Sydtorvet godkendes,
2. der igangsættes en borger-/dialogproces med en bred deltagelse af lokale aktører,
herunder også interesserede borgere med henblik på at indsamle ideer til en udviklingsog helhedsplan som forventes færdig medio 2020,
3. der som led i borgerdialogproces tilknyttes en ekstern konsulent til at facilitere
fremtidsværksted og borgerprocessen med arbejdsgrupper,
4. der afholdes Festival og Fremtidsværksted på Sorgenfri Torv lørdag den 4. maj 2019,
5. aktiviteterne på 315.000 kr. finansieres af budgettet til Kommune- og lokalplan mv. på
aktivitetsområdet "Administration".
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. november 2018, sag nr. 2, at der igangsættes en
proces med henblik på udarbejdelse af en ny og bæredygtig helhedsplan, herunder bebyggelse
på Nordtorvet/Sydtorvet. Projektet skal ses i tæt sammenhæng med den øvrige bebyggelse i
Sorgenfri og tage hensyn til bymiljø, handel og lokalområdet. Processen bør være tilendebragt
første halvår 2019. Lokale borgere og interessenter skal inddrages i arbejdet.
Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at den gældende lokalplan fastholdes, indtil et nyt
plangrundlag er vedtaget.
Borgerinddragelse
Borgerne i området har taget positivt imod Kommunalbestyrelsens forslag og er i januar 2019
vendt tilbage med et forslag til en borgerinddragelsesproces (bilag). Henvendelsen er fra Vores
Sorgenfri, Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang I, Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang II,
Afdelingsbestyrelsen Virumgaard og Ejerforeningen Breidablik. Foreningerne foreslår, at der
tilknyttes en uvildig facilitator, som sørger for at igangsætte og fastholde arbejdet. Desuden
stilles der forslag til organisering med en arbejdsgruppe og følgegruppe, samt procesindhold.
Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en borgerproces med opstart i marts 2019 med en
bred deltagelse af lokale aktører, herunder også øvrige interesserede borgere. Det foreslås, at
der inviteres den samme kreds (se bilag), som deltog i Byplanudvalgets møde om Sorgenfri
Torv onsdag den 19. september 2018. Desuden lægges der op til, at de unge inddrages (elever
på Hummeltofteskolen), og Sorgenfri kirke, øvrige grundejere i Sorgenfri Stationscenter,
Dansk cyklistforbund samt øvrigt interesserede borgere i Sorgenfri.
Tids- og procesplan
Den samlede proces for ny udviklingsplan for Sorgenfri inddeles i fire faser og forventes
afsluttet ultimo 2020. Første fase omfatter en tidlig borger-/interessentinddragelse i processen
frem til en samlet udviklingsplan for området, herunder også kortlægning, analyse og
visionsproces. Formålet er at få input til visionen og arbejdet med udviklingsplanen. I anden
fase undersøges de forskellige muligheder og scenarier, der er indkommet i første fase. I
tredje fase træffer Byplanudvalget beslutning om udviklings- og helhedsplan som grundlag for
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det viderearbejde frem mod en ny lokalplan for området. Fjerde fase omfatter den traditionelle
planproces for lokalplanlægning. Alle faser fremgår af vedlagte tids-og procesplan (bilag).
Første fase er mest detaljeret og planlægges afsluttes inden udgangen af 2019, mens de tre
næste faser forløber frem til ultimo 2020.
Første fase (fordialog, kortlægning, analyse og vision)
Forvaltningen foreslår, at denne fase tilrettelægges og faciliteres med hjælp fra ekstern
rådgiver og bl.a. indeholder workshops og evt. borgermøder samt inddragelse af andre
interessenter undervejs gennem f.eks. interviews. Den eksterne facilitator vil sammen med
forvaltningen stå for oplæg til og opsamling fra møderne og sikre fremdrift i processen. Der
foreslås afholdt 2-4 workshops med en fast borgergruppe (interessenterne i området) samt 12 borgermøder/events som åbner processen for områdets øvrige borgere, herunder som en del
af Sorgenfri Festivalen den 4. maj 2019 og evt. en gang senere i forløbet.
Det foreslås, at opstart af processen sker i marts 2019, umiddelbart efter den politiske
behandling af sagen. På opstartsworkshoppen drøftes potentialer og udfordringer i området,
kortlægning af temaer i en kommende udviklingsplan, ideer til aktiviteter med borgergruppen
samt laves aftaler om tidsplan, og hvad der skal nås i processen. I april 2019 laves interviews
og der arbejdes med de forskellige temaer, og ønsker/udfordringer/muligheder og vision for
området. Desuden arbejdes der med forberedelse til deltagelse i Sorgenfri Festival. Samtidig
foreslås, at der nedsættes en styregruppe.
Efterfølgende arbejdes der mere konkret med at afdække mulige løsninger i form af
fremtidsscenarier. Samtidig foreslås det, at der sker en bred inddragelse af borgerne i området
f.eks. i form af et borgermøde. I efteråret 2019 sammenfattes processen og ønskerne
konkretiseres.
Ungeinddragelse
Som en del af den brede inddragelse har forvaltningen intention om, at de unge inddrages i
borgerprocessen om fremtidens Sorgenfri. Forvaltningen har indhentet tilbud fra en ekstern
konsulent til at facilitere workshops for elever på Hummeltofteskolen. Processen tilrettelægges
i samarbejde med Hummeltofteskolen. Der afventes fortsat endelig tilbagemelding fra
Hummeltofteskolen herom.
Sorgenfri Festival
Det foreslås, at den brede borgerinddragelse skydes i gang med afholdelse af en Sorgenfri
Festival med fremtidsværksted, boder og byvandringer lørdag den 4. maj 2019 (bilag).
Planstrategi 2019
Processen bliver koordineret med Planstrategi 2019. De overordnede emner til debat og
drøftelse er: byliv, bydele, boliger samt arkitektur og det grønne. Borgere inviteres til dialog
om emnerne lørdag den 30. marts 2019 på Lyngby Rådhus.
Kommunikationsplan
Det foreslås, at der oprettes en hjemmeside (site), hvor borgerne og andre interesserede får
mulighed for at følge med i processen, relevante møder og referater lægges på siden, ligesom
relevante analyser og rapporter kan samles her. Efterhånden som processen skrider frem vil
man også kunne se en opsamling af alle indkomne ideer og medio 2020, den endelige
udviklingsplan.
Lovgrundlag
Planloven, kap. 6
Økonomi
Forvaltningen foreslår med denne sag, at der i 2019 anvendes 315.000 kr. til dækning af
udgifter til ekstern facilitator til proces med borgerne. Herunder aktiviteten lørdag den 4. maj
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2019 samt ekstern kunst- og arkitekturkonsulent til facilitering af workshops for elever på
Hummeltofteskolen. Aktiviteterne finansieres af budgettet til Kommune- og lokalplan mv. på
aktivitetsområdet "Administration".
Beslutningskompetence
Byplanudvalget pkt. 1-4
Økonomiudvalget pkt. 5.
Beslutning
Byplanudvalget, den 13. marts 2019
Ad 1) Godkendt, idet udvalget gerne ser, at tidsplanen komprimeres, hvis processen giver
mulighed for det.
Ad 2-4) Godkendt.
Bilag
•
•
•

Vores Sorgenfri m.fl. Forventninger og forslag til borgerinddragelsesproces
Oversigt over inviterede til Byplanudvalgets møde om Sorgenfri Torv 19.9.2018
Udkast - Tids- og procesplan – Ny udviklings- og helhedsplan for Sorgenfri, herunder
Nordtorvet og Sydtorvet
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