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$ørre—Snede Kommunalbestyrelse

I skrivelse af 24. maj 1988 (j.nr. S 472—1988) har kommunal
bestyrelsen anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse vedrø
rende anvendelse at kommunens våben.

Det fremgår at sagen, at kommunaloestyrelsen efter henven
delse fra Narre—Snede Rotaryklub har givet tilladelse til,at
kluoben anvender kommunens våben på sit brevoapir. Herefter har
en borger fra Vejle over for kommunalbestyrelsen anført, at denne
ikke er berettiqet til at tillade 4arre—Snede Rotaryklub at an
vende icommunens våoen.

Indenrigsministeriet skal i denne anledning udtale følgende:
I 5 4, stk. 2, i. lov om kommunernes styrelse er det fastsat,

at kommunevåben, der er qodkendt at indenrigsministeren og er an
meldt til Dirextoratet for ?atentvesenet, er forbeholdt de kommu
nale myndiqneder.

I 5 132 i orgerliq straf felov er der fastsat straf at bade
for den, der forsætligt eller ved uagtsomhed på retsstridiq måde
benytter bl.a. kendetegn, som er forbeholdt en dansk offentlig
myndighed.

Indenrigsministeriet nar hidtil 1i ö4rensstemmelse med den
Kommunalretlige teori givet udtryk for den opfattelse, at en kom
munalbestyrelse som hovedregel ikke kan tillade andre at benytte
kommunens våben. Denné opfattelse har været begrundet i det for
hold, at anbringelsen af en kommunes våben på et dokument eller
en genstand må antages at angive en retlig tilknytning til kommu
nen. På denne baggrund kunne en kommunalbestyrelse kun anses for
berettiget til at tillade en ikke—kommunal anvendelse af våbenet
i tilf,lde, hvor der ikke ville være risiko for, at anvendelsen
kunne give indtryk af en retlig tilknytning til kommunén.
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Den her nrvr1te opfattelse, som tillige deltes at statens da—

varende heraldiske konsulent, er senere blevet draQet i tvivl at

Riqsarkivet, der i dag er statens neraldiske konsulent. Efter

Rigsarkivets opfattelse må en kommune være berettiget til at til

lade institutioner, foreninger og andre at bruge kommunens våben,

nvis der på denne made ønskes understreget en tilknytning til

kommunen, ligesom kommunen har ret til at knytte betingelser til

brugen at våbenet og til fx at gøre brugen tidsbegrænset. igsar—

kivet har i den forbindelse anført, at det bør være en regel, at

den pågældende forening el.lign. forpliqtes til at bruge kommune—

våberit i kombination med foreningens navn.

TJa en ikke—kommunal anvendelse at et kommunevåben som led i

et kendet:egn således efter Rigsarkivets opfattelse ikke er i

strid aed vbenets karakter at et kende— og identifikationsmrke

for kommunen, finder Indenrigsministeriet reretter ikke tilstr.k—

keligt grundlag for at antage, at en kommunalbestyrelse er afskå

ret fra at tillade foreninger, institutioner el .iiqn. med hjem

sted i Tommunen at Denytte våhenet i foroindelse med foreningens

navn,

ore—Snede Kommunalbestyrelse må således antages at have

varet berettiqet til at tillade 1ørre—3nede Fotaryklub at anvende

unns vÉben i foroindelse med klubbens navn, idet bemærkes,

at afgørelsen at spørgsmålet nenhører under domstolene.

‘ied venlig nilsen


