
I anledning af, at Århus
 Byråd har besluttet fra

 og med den 1. januar 
2011 at

anvende bynavnet Aar
hus” med dobbelt-a som

 officiel betegnelse for 
kom-

munen, har du spurgt m
ig om, hvorvidt et byråd

 kan ændre en bys nav
n, og

hvorvidt bynavnet stave
s Århus eller Aarhus. J

eg har forstået dine spø
rgsmål

således, at du både sp
ørger til navngivningen

 af byen Århus som ge
ografisk

lokalitet og til navngivn
ingen af Århus Kommu

ne.

I den forbindelse kan je
g generelt oplyse, at æ

ndring af en kommunes
 navn

kun kan ske med inden
rigs- og sundhedsminis

terens samtykke, jf. § 4
, stk. 1, i

lov om kommunernes s
tyrelse (lovbekendtgøre

lse nr. 1440 af 1. novem
ber

2010). Bestemmelsen 
vedrører alene ændring

er af betegnelsen for e
n given

myndighed, nemlig en 
kommune, og ikke spø

rgsmålet om ændringe
n af be-

tegnelsen for en given 
lokalitet (en by eller lign

ende). Spørgsmål om æ
ndring

af betegnelsen for en g
iven lokalitet (en by elle

r lignende) skal derimo
d rettes

til Stednavneudvalget, 
som er et udvalg under

 Kulturministeriet.

Jeg kan endvidere gen
erelt oplyse, at hvis dan

ske stednavne medtag
es i ret-

skrivningsordbogen, sk
er dette i den form, der

 er fastlagt af Stednavn
eudval-

get og autoriseret af Ku
lturministeriet, jf. nærm

ere § 2 i Kulturminister
iets be-

kendtgørelse nr. 178 a
f 9. marts 2009 om Dan

sk Sprognævns virksom
hed og

sammensætning. For så vidt angår spørg
smålet om, hvorvidt ste

dnavnet "Århus” eller "A
arhus"

bør staves med bolle-å
 henholdsvis dobbelt-a

, har Stednavneudvalg
et oplyst,

at en beslutning fra et b
yråd om at ændre stav

emåden fra bolle-å til d
obbelt-a

ikke medfører, at den n
ye stavemåde skal oma

utoriseres af Kulturmin
isteriet,

da det ifølge Kulturmin
isteriets cirkulære af 15

. marts 1984 om anven
delse i

statstjenesten af Å-å/A
a-aa i danske stednavn

e og Undervisningsmin
isteriets

bekendtgørelse af 15. m
arts 1984 vedrørende s

krivemåden af danske 
sted-

navne med A-å eller Aa
-aa er tilladt at skrive e

t dansk stednavn med 
såvel bol-

le-å som dobbelt-a. Jeg kan supplerende o
g på baggrund af oven

nævnte oplyse, at Århu
s byråds

beslutning om en ændr
ing af stavemåden for d

et stednavn, der indgår
 i kom-

munenavnet, fra bolle-å
 til dobbelt-a ikke giver 

mig anledning til at fore
tage

mig videre. Indenrigs- og Sundhedsmnisteriet — Indenrigs- og sundheds
ministeren
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Det tilføjes, at det forho
ld, at bynavnet "Århus"

 i andre bestemmelser,
 f.eks. §

64 og § 64 a i lov om k
ommunernes styrelse, 

anvendes som betegne
lse for

Århus Kommune, ikke 
kan betragtes som lovg

ivningsmagtens stilling
tagen til

stavemåden for det påg
ældende kommunenav

n.

En kopi af dette brev e
r sendt til Århus Komm

unes borgmester og til 
Statsfor-

valtningen Midtjylland. ivied venlig hilsen Bertel Haarder


