
Samarbejde med kommunen 
Hold et møde med kommunen – og få et nyt og forbedret samarbejde om natur- og 
miljø. 
 
Er afdelingens tætte samarbejde med kommunen aldrig rigtig kommet i gang, eller er det gået 
i hårknude eller måske helt enkelt løbet ud i sandet? Så er det måske på tide med et nyt 
opstartsmøde med kommunen og et fornyet samarbejde. Her får du en brevskabelon lige til at 
udfylde. 
 
Kommunen er blevet DN’s vigtigste samarbejdspartner i natur- og miljøarbejde. De står for 
planlægningen af byen og det åbne land, de giver tilladelser og dispensationer ift. 
landzonebestemmelserne og naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer og meget 
mere. 
 
Derfor er det afgørende, at vi får et godt og konstruktivt samarbejde med kommunerne. Et 
samarbejde hvor der også er plads til at være uenige, når vi klager eller når kommunen ikke 
følger vores indstillinger. Et samarbejde der sikrer, at vi også i tiden efter en balladesag, har 
en god og saglig dialog. Derfor er et godt møde med kommunen en rigtigt god idé. Et møde 
kan også være en god idé der har været stor udskiftning i de kommunale samarbejdspartnere. 
 
Herunder følger en brevskabelon til en mødeinvitation som afdelingen med mindre rettelser 
stort set kan underskrive og sende videre til kommunen. Der skal blot indføjes de rigtige 
navne og datoer istedet for xx, og desuden redigere i forslag til emne. 
 
 
Dato: XX. 
Til Kommunalbestyrelsen el. Kommunen 
Samarbejde om natur og miljø i XXX Kommune 
 
Kommunen er den samlede forvalter af byen og det åbne land, og det er derfor en spændende 
og stor kommunal opgave at beskytte og udvikle vores natur, miljø og landskaber. 
 
Det er opgaver som vi i Danmarks Naturfredningsforening har stor erfaring med. Samtidigt er 
vi en forening med et stort lokalt kendskab, stor lokal forankring, og en forening der også 
lokalt protesterer, hvis naturinteresser sættes på spil. Vi kan derfor bidrage med idéer, 
konfliktløsning og visioner for kommunens natur- og miljøarbejde. Og vi kan være med til 
lokalt at forankre kommunale strategier og planer. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i XXX kommune vil gerne indgå i et spændende og 
konstruktivt samarbejde med Kommunen. Derfor vil vi med dette brev foreslå, at vi mødes 
den XX.XX.XX. Her kan vi fortælle lidt mere om os selv, og snakke om hvad vi kan bruge 
hinanden til. Endeligt håber vi med mødet at finde en mere organiseret ramme for vores 
fremtidige samarbejde. 
 
Vi vil gerne møde op med XX personer. Vi håber, I har lyst til at deltage i mødet 
med XXX (f.eks. formanden for teknik og miljøudvalget/byg og plan/osv….eller andre 
relevante personer indenfor natur, miljø og planlægning fra både den politiske og 
administrative side).  
 
Dagsordnen for mødet kunne være (Husk ikke at have for mange punkter på dagsordnen, da 
mødets formål stadig er at fastlægge rammen for det fremtidige samarbejde - Derfor skal 
punkt 5 ses mere som et orienterende punkt om emner, som afdelingen arbejder med og som 
kan drøftes grundigere ved kommende møder med kommunen): 



• Præsentationsrunde 
• Kommunale planer og perspektiver for natur og miljø i kommunen 
• Kort om DN og afdelingens organisering 
• Fremtidigt samarbejde (f.eks. halvårlige kontaktmøder) 
• DN’s visioner for Natur og Miljø i kommune herunder f.eks. 
• opret et grønt råd i kommunen 
• status for fremtidens natur i XX Kommune (afdelingen er måske på vej med et konkret 

bud) 
• den nye kommuneplan 
• administration af sager om natur og miljø 
• Grønt regnskab og grønne indkøb i Kommunen 
• Eventuelt 

Vi håber, I har lyst til dialog om de spændende udfordringer på natur- og miljøområdet. 
  
Med venlig hilsen 
  
På vegne af Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i XX Kommune 
Xxxxxx xxxxxx 
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