
Processen: 

• Hvornår og hvordan har I informeret borgerne om processen fra start til slut? 

Pressemeddelelse om snarlig opstart af proces udsendt d. 15.6.2017 

Invitation til borgermøde udsendt 06.07.2017 

Dobbelt borgermøde i rådhussalen d. 15.8.2017 

Materiale om konsekvenser og proces udsendt d. 16.8.2017 

Hjemmeside oprettet 14.09.2017 

Digitalt og fysisk afstemningsmateriale (opstart af afstemningsperiode) udsendt d. 16.9.2017 

Brev om øget sikkerhed udsendt d. 18.9.2017 

Åbent hus på Skæring Lokalcenter d. 19.9.2017 

Annoncering på aarhus.dk om offentlig optælling af brevstemmer d. 10.2.2017 

Offentlig optælling af brevstemmer d. 9.10.2017 

Annoncering på aarhus.dk samt pressemeddelelse til lokale medier om resultat d. 10.10.2017 

 
• Hvor har det været muligt for borgerne selv at søge information om processen? 

Det har været muligt at søge information på to borgermøde hhv. d. 15.08.2017 og d. 19.09.2017 samt i det 
materiale, der indeholder en redegørelse om konsekvenserne af en overførsel til byzone og om den 
forestående afstemning. Redegørelsen er blevet sendt til alle stemmeberettigede som digital post. Samtidig 
har det været muligt at læse yderligere information og de seneste opdateringer om processen på en 
særskilt side på Aarhus Kommunes hjemmeside 

 
• Hvorfor valgte I et digitalt valg? 

 
Vi valgte et digitalt valg ud fra flere hensyn, herunder tidspres, økonomi, brugervenlighed og specifikke krav 
til opgørelsen af de afgivne stemmer. En vigtig faktor har også været, at der er tale om et 
sommerhusområde, hvor en del sommerhusejere bor i andre dele af landet eller i udlandet, og et digitalt 
valg giver mulighed for at stemme hjemmefra – i modsætning til et fremmødevalg.  

 
• Hvorfor valgte I Assembly Voting til at levere valgsystemet? 

Vi valgte at bruge Assembly Voting, da Aarhus Kommune har gode erfaringer med firmaet. Derudover er 
Assembly Voting Skandinaviens største udbyder af digitale valg. 

 
• Hvordan har I opgjort hvilke grunde i sommerhusområdet, der giver en stemme? 

Grunde, der enten er bebygget eller har en byggeret, har haft stemmeret ved afstemningen. Herudover er 
der et mindre antal sommerhuse med ejerlighedsstatus, som også har haft én stemme pr. ejerlejlighed. 



Ejerskab til kolonihavehuse, vejarealer, strandlodder, fællesarealer og stamejendomme til ejerlejligheder 
har ikke givet stemmeret.  

 
• Hvad hvis der er flere ejere om én ejendom i området? 

Det har været et overordnet princip i afstemningen, at der er én stemme pr. ejendom. Det vil sige, at hvis 
en ejendom har flere ejere, har alle ejerne fået tilsendt informationer og adgang til at stemme, men det er 
kun den sidst afgivne stemme blandt alle ejerne, som tæller med i opgørelsen af afstemningsresultatet.  

 
• Hvilken status har de kommunale arealer i Skæring Strand haft i fht. afstemningen? 

De kommunale arealer er helt fra begyndelsen blevet fjernet fra afstemningen, da Aarhus Kommune ikke 
har ønsket at påvirke resultatet.  Dermed indgår de ikke i basispopulationen for afstemningen. Kommunen 
ejer vejarealer, rekreative arealer og en feriekoloni i området.  

Herudover ejer kommunen et større areal, matr.nr. 1o, som er lejet ud til kolonihaver. Kolonihaverne indgår 
heller ikke i afstemningen. 

Kommunen har i denne sag valgt at få afklaret de private grundejeres holdning til en eventuel overførsel til 
byzone. 

 
• Hvor stor er basispopulationen? 

Basispopulationen er udtryk for antallet af stemmeberettigede ejendomme. 

Område 
 

Antal 
ejere 

Kommunale 
ejendomme 

Dubletter Kolonihaver Stam-
ejendomme 

Friarealer Basispopulation 

1 216 2 53 0 0 0 161 

2 359 0 91 0 0 1 267 

3 332 2 98 0 3 8 221 

4 615 2 174 26 1 6 406 

I alt 1.522 6 416 26 4 15 1.055 

 
 

• Har det undervejs været muligt for borgerne at sikre, at deres stemme er blevet registreret? 

Når man har stemt digitalt, har man med det samme modtaget en kvittering for afgivet stemme.  

Herudover har det i hele afstemningsperioden har det været muligt at kontakte Assembly Voting for at få 
bekræftet om en afgiven stemme er blevet registreret i systemet. Det har på samme måde været muligt at 
kontakte Center for Byudvikling og Mobilitet med spørgsmål, som enten medarbejderne i centeret har 
kunnet svare på eller formidle videre til Assembly Voting. 

 



• Hvorfor fik jeg en forkert kvittering for at have stemt? 

De grundejere, som stemte digitalt inden for de første dage i afstemningsperioden, fik desværre en 
kvittering med ordlyden ”Tak for din stemme til Overenskomstvalg 2017”. Det beklager vi.  

Fejlen blev rettet i løbet af mandag d. 18.09.2017 og har ikke haft nogen betydning for registreringen af 
stemmen. Den afgivne stemme er registreret og er indgået i opgørelsen af afstemningen om Skæring 
Strand.   

 
• Hvordan har I håndteret borgere, der har købt en ejendom i området under processen? 

Hvis man som køber af en ejendom har kunnet fremsende en underskrevet købsaftale med 
overtagelsesdag senest d. 3.10. 2017, er man blevet tildelt én stemme for den pågældende ejendom.  

Hvis der er afgivet flere stemmer for ejendommen, vil det kun være den sidst afgivne stemme, som tæller.  

 
• Hvad har I gjort for at sikre, at brevstemmerne når frem til Assembly Voting?  

Center for Byudvikling og Mobilitet har sendt afstemningsmateriale ud med kvikpost for at skære 
PostNords leveringstid ned til et minimum. På samme måde har svarkuverterne været forudbetalt som 
kvikbrev for at sikre en hurtig levering til Assembly Voting.  

Alle borgere, der skulle brevstemme, er også blevet opfordret til i god tid at poste deres stemme fra et 
postcenter og ikke fra en postkasse, fordi forsendelse fra en postkasse kan forøge leveringstiden. 

 

Afstemningen: 

• Hvordan løste I de problemer, der opstod, da afstemning blev sat i gang uden NemID? 

I forbindelse med afstemningen om Skæring Strand er der desværre sket en beklagelig menneskelig fejl. De 
af Aarhus Kommune fremsendte ejendomsnumre blev anvendt i systemet som loginfaktorer i ca. 24 timer. 
Dette var problematisk, da ejendomsnumre er offentligt tilgængelige i BBR. Da fejlen blev opdaget, blev 
loginproceduren proaktivt lagt om til NemID. Herfra har afstemningen været lukket for potentiel snyd. 

 
• Hvordan sikrede I, at der ikke er blevet snydt i perioden uden NemID? 

I perioden uden krav om NemID, dvs i weekenden 16. – 17. september 2017, blev afgivet 205 digitale 
stemmer. Assembly Voting har oplyst, at de efterfølgende gennemgik de godt 200 afgivne stemmer for 
mulige uregelmæssigheder. Bl.a. blev der set på, hvilke IP adresser stemmerne var afgivet fra. Der sås ikke 
at være uregelmæssigheder, eller forhold der i øvrigt gav anledning til undren.  

 
• Hvordan håndterede I de borgere, der var fritaget for digital post og ikke havde modtaget deres 

fysiske stemmesedler i afstemningsperioden? 



Når vi blev gjort bekendt med borgere, der endnu ikke havde modtaget deres materiale med posten, 
skaffede vi digitale links til dem, der kunne acceptere den løsning og havde mulighed for at afgive en digital 
stemme. Vi har udelukkende fået positive tilbagemeldinger på denne håndtering. 

 
• Hvordan har I hjulpet borgere, der af den ene eller anden grund ikke har kunnet stemme digitalt? 

Vi har været i kontakt med flere borgere via mail eller telefon. Her har vi hjulpet dem igennem udfordringer 
med fx NemID og e-boks. Vi har oplevet en stor tilfredshed og taknemmelighed over hjælpen. Vi har ikke 
oplevet borgere med problemer, som ikke har kunnet løses. 

 
• Hvorfor har kolonihaverne først fået stemmesedler for derefter ikke at indgå i opgørelsen af 

afstemningen? 

I sommerhusområdet, i afstemningsområde 4, ligger et kolonihaveområde med 26 kolonihaver. 
Kolonihaverne er ikke udstykkede og ligger på en samlet matrikel, som er ejet af Aarhus Kommune, dvs. 
at der er tale om bygninger på lejet grund.  

Idet kolonihavehusene har et ejendomsnummer i BBR, har de ved en fejl fået tilsendt en stemmeadgang. 

Kolonihaveområdet er ”varigt” i hht. kolonihaveloven, dvs. at det ikke kan nedlægges og f.eks. overgå til 
helårsboliger – uanset om der udarbejdes en lokalplan, som overfører området til byzone. I henhold til 
kolonihaveloven er det ikke tilladt at bo helårs i et kolonihavehus.  

En overgang til byzone vil ikke betyde ændringer for ejerne af kolonihavehusene, fordi de 1) ikke ejer 
jorden, som er ejet af Aarhus Kommune, 2) ikke betaler ejendomsskat og 3) ikke kan opnå ret til at 
helårsbeboelse, jf. kolonihaveloven.  

Det er derfor bestemt, at kolonihavehusene skal udgå af afstemningen, dvs. ikke tælles med og ikke indgå i 
basispopulationen.  

 
Optælling: 

• Hvorfor er afstemningen inddelt i 4 zoner? 

Erhvervsstyrelsen har fastsat, at et kvalificeret flertal på mindst 75 % af de stemmeberettigede grundejere i 
det område, som ønskes overført til byzone, skal stemme ja til overførsel.  

Byrådet har på møde den 13. september 2017 vedtaget, at området opdeles i 4 afstemningsområder, 
afgrænset efter naturlige karakteristika, og at områdernes afstemningsresultat delvist kan sammenlægges 
dog stadig efter princippet, at byen udvikler sig ”indefra og ud”. 

Det er hermed en forudsætning, hvis ikke alle områder samlet har et flertal på 75 %, at afstemningsområde 
1 kun kan overføres, hvis det selv har det kvalificerede flertal, eller fordi området opnår flertallet ved at 
puljes med område 2 og/eller område 3.  

Samtidig har Byrådet ønsket, at et område ikke kan trækkes med, hvis der ikke er et flertal på mindst 50 % i 
dette enkelte afstemningsområde. 

 



• Hvordan håndteres det, når der er flere ejere af en ejendom, eller der er afgivet flere stemmer 
for én ejendom? 
 

Alle grundejere i sommerhusområdet Skæring Strand har haft adgang til at stemme. Hvis en ejendom har 
flere ejere, har de alle fået tilsendt en stemmeadgang. Dog tælles dog kun én stemme pr. ejendom med i 
opgørelsen af stemmeresultatet. Hvis der er afgivet flere stemmer pr. ejendom, er det kun den sidst afgivne 
digitale stemme, som tæller. 

Det samme gælder, hvis en ejer har stemt flere gange, idet det så også kun vil være den sidst afgivne 
digitale stemme, som tæller med.  

Hvis der for en ejendom både er afgivet en digital stemme fra en af ejerne og en brevstemme for en anden 
ejer, vil det være brevstemmen, som tæller med.  

 
• Er min stemme anonym? 

Ja. Assembly Voting har kunnet se i systemet, om der er stemt digitalt for en given ejendom, men af hensyn 
til sikkerheden er indholdet de digitale stemmer skjult, så hverken Assembly Voting eller nogen andre kan 
se, hvad den enkelte borger i Skæring Strand har stemt.  

Brevstemmerne er anonyme og kan kun henføres til det afstemningsområder, som de vedrører.  

 
• Hvordan opgøres de digitale stemmer? 

Assembly Voting har lavet ”en kørsel” i systemet og har trukket resultaterne ud, både for det samlede 
område og for hvert afstemningsområde.  

 
• Hvordan er optællingen af brevstemmerne blevet håndteret?  

1. Assembly Voting scanner en unik kode på hver konvolut, når stemmerne kommer ind 

2. Assembly Voting identificerer på den måde, hvilket afstemningsområde konvolutterne vedrører  

3. Herefter lægges konvolutterne i fire bunker inddelt efter afstemningsområde 1, 2, 3 og 4.  

4. De fire bunker med konvolutter forsegles fredag d. 6.10.2017 og køres med kurerservice til Aarhus, hvor 
de modtages af Alice Johnsen, leder af Folkeregisteret. 

5. Mandag d. 9.10.2017 er brevstemmerne blevet talt op af medarbejdere fra kommunens centrale 
Valgsekretariat. Optællingen har været offentlig tilgængelig og fandt sted kl. 10 i receptionslokalet på 
rådhuset. 

 

Resultatet: 

• Hvornår offentliggøres resultatet?  

Det samlede resultat offentliggøres efter orientering af Teknisk Udvalg, som holder møde d. 9.10.2017. 



 

• Hvordan offentliggøres resultatet? 

Resultatet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, under aarhus.dk-siden ”Overførsel af Skæring 
Strand” og via en pressemeddelelse til lokale medier. 


