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I brev af 19. juni 2007 med bilag har Frederiksværk-Hundested Byråd anmodet Inden
rigs- og Sundhedsministeriet om, at kommunens navn ændres fra Frederiksværk-
Hundested Kommune til Halsnæs Kommune.

Det fremgår af henvendelsen, at sammenlægningsudvalget for Frederiksværk-
Hundested Kommune på sit møde den 16. maj 2006 besluttede at udskrive en vejle
dende folkeafstemning om kommunenavnet, og at afstemningen blev afholdt i perioden
1. til 8. maj 2007. Det fremgår endvidere, at et flertal af de stemmeberettigede foretrak
navnet Halsnæs frem for de tre andre navne, der var sat til afstemning.

Videre fremgår det, at Frederiksværk-Hundested Byråd på sit møde den 22. maj 2007
besluttede at anmode indenrigs- og sundhedsministeren om tilladelse til at ændre kom
munenavnet til Halsnæs Kommune med virkning fra 1. januar 2008.

Navnet Frederiksværk-Hundested Kommune blev som bekendt fastsat i juni 2005 som
led i fastlæggelsen af det nye kommunale danmarkskort, jf. bekendtgørelse nr. 656 af
29. juni 2005.

Ved valget af navnet blev der dengang lagt vægt på, at kommunalbestyrelserne i de
daværende Frederiksværk og Hundested Kommuner var enige om at ønske det på
gældende navn til den nye kommune.

Efter § 4, stk. i, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24.
oktober 2006) kan ændring af en kommunes navn alene ske med indenrigs- og sund
hedsministerens samtykke. Det er efter bestemmelsen et krav, at kommunalbestyrel
sen forud for ændringen af et kommunenavn har truffet beslutning om ændringen og
anmodet indenrigs- og sundhedsministeren om samtykke.

Det bemærkes, at navnet Halsnæs Kommune har været forelagt for Stednavneudval
get, der den 27. juni 2007 har udtalt, at udvalget ikke har noget at indvende imod den
ønskede navneændring, men tværtimod mener, at Halsnæs Kommune er et bedre og
mere funktionelt navn end det lange bindestregsnavn, som udvalget tidligere har adva
ret imod.
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På baggrund af Frederiksværk-Hundested Byråds anmodning herom meddeles her

med samtykke til, at navnet på Frederiksværk-Hundested Kommune ændres til Hals

næs Kommune med virkning fra i januar 2008.

Med venlig hilsen

Lars Løkke Rasmussen I Inger Mogensen
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