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Ekstra sikkerhed i afstemning om Skæring 

Strand 
  

Grundejere i Skæring, der har stemt i det første døgn, inden af-

stemningen blev sikret med NemID, vil blive kontaktet og gjort 

opmærksom på muligheden for en fornyet stemmeafgivning. As-

sembly Voting, der er hyret ind til opgaven, beklager forløbet. 

 

Mandag d. 18. september blev Aarhus Kommune gjort opmærksom på 

en brist i sikkerheden, i den afstemning der skal afgøre om sommerhus-

området Skæring Strand skal overføres til byzone. Bristen bestod i, at 

man kunne stemme alene ved at bruge et ejendomsnummer, som er frit 

tilgængeligt på nettet. Således var det i et døgn muligt at stemme med 

andres ejendomsnumre. Det hul blev straks lukket ved, at kræve NemID 

ved afstemningen. 

 

Nu sender Aarhus Kommune et brev til de 205 borgere, der nåede at af-

give deres stemme inden fejlen var rettet. I brevet opfordres borgerne til 

at afgive deres stemme via NemID, så der ikke er tvivl om afstemnin-

gens resultat. Det er den sidst afgivne stemme, der tæller. 

  

”Der må under ingen omstændigheder kunne sås tvivl om hverken sik-

kerheden i afstemningen eller det endelige resultat, når det foreligger d. 

3. oktober. Derfor har vi handlet hurtigt og rettet op på de usikkerheder, 

vi er blevet gjort opmærksom på,” siger Kristian Würtz, rådmand for 

Teknik og Miljø. 

 

Mikkel Leffers Svendstrup, der er driftsansvarlig hos Assembly Voting 

ApS, beklager samtidig forløbet. 

 

”Der er desværre sket en beklagelig menneskelig fejl. De af Aarhus Kom-

mune fremsendte ejendomsnumre blev anvendt i systemet som loginfak-

torer i ca. 24 timer, indtil fejlen blev konstateret og login proceduren 

proaktivt blev lagt om til NemID. Der er ikke noget i logs, der tyder på 

stemmemanipulation, og vælgerne kan nu stemme igen med NemID, 

skulle de være i tvivl om, deres stemme er blevet misbrugt. Vi beklager, 

at vi ikke har konstateret denne problemstilling i vores interne kontrol 

inden valgets igangsættelse. Fremover vil alle valg af denne karakter 
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køre med NemID som standard,” siger Mikkel Leffers Svendstrup, driftsansvarlig i As-

sembly Voting ApS. 

 

Efter afstemningens igangsættelse viste det sig desværre også, at de stemmeberettigede 

fik en forkert kvittering, når de afgav deres stemme. 

 

”Teksten i kvitteringen er desværre gået såvel Aarhus Kommunes som Assembly Votings 

korrektur forbi grundet stort tidspres. Den misvisende tekst blev selvsagt fjernet i det øje-

blik, det blev opdaget,” siger Mikkel Leffers Svendstrup, driftsansvarlig i Assembly Voting 

ApS. 

 

Tirsdag d. 19. september vil der blive sendt et nyt brev ud til de stemmeberettigede 

grundejere i Skæring Strand. I brevet vil det blive beskrevet, hvilke rettelser der er fore-

taget, og hvordan man som stemmeberettiget skal forholde sig. I brevet vil der desuden 

være et link til den side på aarhus.dk, hvor alt sagens materiale er samlet for at skabe det 

bedst mulige overblik for de stemmeberettigede. 
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