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BAGGRUND FOR AFSTEMNINGEN 

Med ændring af planloven pr. 15. juni 2017 er der blevet åbnet mulighed for, at kommuner senest 
den 15. oktober 2017 kan ansøge Erhvervsstyrelsen om at overføre eksisterende 
sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone.  

Aarhus Kommune har ønsket at undersøge interessen blandt grundejerne for at overføre 
sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. Dette skyldes blandt andet, at kommunen har 
modtaget henvendelser fra flere grundejere, som ønsker området overført til byzone.  

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.  

Som supplement hertil har byrådet på møde den 13. september 2017 vedtaget, at området 
opdeles i 4 afstemningsområder, afgrænset efter naturlige karakteristika, og at områdernes 
afstemningsresultat delvist kan sammenlægges efter disse principper.  

Hvis 

• område 1 alene opnår 75 % søges området overført til byzone,
• områderne 1 og 2 tilsammen opnår 75 % søges begge områder overført til byzone,
• områderne 1 og 3 tilsammen opnår 75 % søges begge områder overført til byzone,
• områderne 1, 2 og 3 tilsammen opnår 75 % søges de tre områder overført til byzone,
• områderne 1, 2, 3 og 4 tilsammen opnår 75 % søges de fireområder overført til byzone,

altså hele området under ét.
• og der er et flertal på over 50 % i det enkelte afstemningsområde.

Se bilag om afstemnings-/optællingsområder på kort. 

Et eller flere delområder kan puljes efter ovenstående principper. Men for at pulje ét eller flere 
områder skal der samlet set i de puljede områder være et kvalificeret flertal på mindst 75 % OG 
der skal være mindst 50 % i de enkelte delområder.  

Hertil kommer, at det er et krav fra staten, at byen udvikler sig ”indefra og ud”, dvs. at det er en 
forudsætning, at delområde 1 overføres – enten ”ved egen hjælp”, eller fordi det puljes f.eks. med 
område 2 og/eller område 3.  

Det har været muligt at søge information på to borgermøde d. 15.08.2017 og 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 sendt til alle stemmeberettigede. Samtidig har det 
været muligt at læse yderligere information og de seneste opdateringer om processen på en side 
under Aarhus Kommunes hjemmeside 

http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Kommuneplanlaegning/Overfoersel-af-Skaering-
Strand.aspx 

http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Kommuneplanlaegning/Overfoersel-af-Skaering-Strand.aspx
http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Kommuneplanlaegning/Overfoersel-af-Skaering-Strand.aspx
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Afstemningsperioden var den 16. september til 3. oktober 2017. 

Byrådet har godkendt principperne for afholdelse af valget, og Teknisk Udvalg og har fået forelagt 
denne valgbog og opgørelsen af valgresultatet den 9. oktober 2017.  

ORGANISERING AF VALGET 
Stemmeret 

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

Hvis en ejendom har flere ejere, har alle ejerne fået tilsendt en stemmeadgang. Der 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 både er afgivet en digital stemme og en brevstemme for den samme ejendom, vil det 
være brevstemmen, som tæller med i opgørelsen.  

Hvis der er afgivet flere brevstemmer for samme ejendom, vil det kun være den brevstemme, som 
er modtaget senest hos Assemply Voting, der tæller med i opgørelsen.  

Digital afstemning 

Byrådet har godkendt, at afstemningen er blevet gennemført som digital afstemning. 

Center for Byudvikling og Mobilitet valgte at bruge Assembly Voting, da Aarhus Kommune har 
gode erfaringer med firmaet. Derudover er Assembly Voting Skandinaviens største udbyder af 
digitale valg. 

Alle stemmeberettigede grundejere med digital post har modtaget et brev i e-boks med et link til 
afgivelse af stemme.   

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

Det har i hele afstemningsperioden 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 medarbejderne i centeret har 
kunnet svare på eller har formidlet videre til Assembly Voting. 
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Assembly Voting kan se, om der er stemt digitalt for en given ejendom. Indholdet af de digitale 
stemmer er dog skjult, så hverken Assembly Voting eller nogen andre kan se, hvad den enkelte 
grundejer i Skæring Strand har stemt.  

Håndtering af brevstemmer 

Center for Byudvikling og Mobilitet har sendt afstemningsmateriale med almindelig post til de ejere, 
som er fritaget for digital post. Materialet er sendt 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 af stemmesedlen til Assembly Voting.  

Alle ejere, 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. 

Assembly Voting scanner en unik kode på hver konvolut, når stemmerne er kommet ind, og de 
identificerer på den måde, hvilket delområde konvolutterne kommer fra. 

Assembly Voting har herefter opdelt konvolutterne i fire bunker inddelt efter delområde 1, 2, 3 og 4. 

De fire bunker med konvolutter blev forseglet fredag d. 6.10.2017 og kørt med kurerservice til 
Valgsekretariatet, Borgerservice i Aarhus. Samme dag kl. 14.50 er pakken med brevstemmer 
modtaget og lagt i et pengeskab i Borgerservice.  

Mandag d. 9.10.2017 blev brevstemmerne åbnet og talt op af medarbejdere fra kommunens 
centrale Valgsekretariat. Optællingen blev foretaget i receptionslokalet på Rådhuset og var 
offentlig tilgængelig. 

BEMÆRKNINGER OM AFSTEMNINGENS GENNEMFØRELSE OG 
OPTÆLLING AF STEMMERNE 

Adgang til digital afstemning 

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, fordi 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. 

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 205 afgivne 
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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.  

Da der blev sat NemID på som adgang, skete der kortvarigt det, at sommerhusejere med 
folkeregisteradresse uden for Aarhus Kommune ikke kunne komme ind og stemme digitalt. Dette 
blev dog rettet af Assembly Voting på ganske få timer.  

Kvitteringsmail ved digital afstemning 

I de første dage af afstemningsperioden var der en fejl i den digitale kvittering for 
stemmeafgivelsen, idet kvitteringen bekræftede modtagelsen af stemme til overenskomstvalg 
2017. Dette har ifølge Assembly Voting ikke haft nogen betydning for valget, men har muligvis 
skabt lidt utryghed hos nogle grundejere. 

Ejendomme med ejerskifte 

Center for Byudvikling og Mobilitet har modtaget enkelte henvendelser fra ejere, som har købt en 
ejendom i Skæring Strand og derfor har ønsket at stemme, men hvor handelen endnu ikke var 
blevet tinglyst.   

Centret har lagt den linje, at de nye ejere kunne sende en kopi af købsaftalen og deres personnr. 
Hvis overtagelsesdagen har ligget inden udløbet af afstemningsperioden den 3. oktober 2017, har 
de fået tilsendt en adgang til at stemme.  

I og med at det kun er den sidst afgivne stemme for en ejendom, der tæller, risikerer man ikke, at 
der indgår flere stemmer pr. ejendom – uanset sælger også har stemt inden købers overtagelse af 
ejendommen.  

Vejledning af borgere 

Center for Byudvikling og Mobilitet har været i kontakt med flere ejere via mail eller telefon. Her har 
kommunens medarbejdere hjulpet dem igennem udfordringer med f.eks. NemID og e-boks. Vi har 
oplevet tilfredshed med hjælpen. Vi har ikke oplevet ejere med problemer, som ikke har kunnet 
løses. 

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. 
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Kolonihaver 

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, 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.  

VALGOPGØRELSE 

Opgørelse af basispopulation ved afstemning om Skæring Strand 

Overordnet princip: 1 ejendom = 1 stemme 

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 
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Bemærkninger til de enkelte typer af fratrukne ejendomme: 
Dubletter Dubletter er udtryk for medejere, som også har fået tilsendt afstemningslink eller 

brevstemmemateriale. Sidst afgivne stemme tæller. 
Kommunale 
ejendomme 

Kommunale ejendomme indgår ikke i afstemningen, fordi kommunen har valgt at få 
afklaret de private grundejeres holdning til en eventuel overførsel til byzone.  

Kolonihaver I afstemningsområde 4 ligger et kolonihaveområde på én matrikel, som ejet af Aarhus 
Kommune. Kolonihaver skifter ikke status i forbindelse med zoneskift. Enkelte 
kolonihaver har ejendomsnummer. De udgår af afstemningen. 

Friarealer mv. Der findes vejarealer, strandlodder og nogle få fællesarealer, som har eget matrikelnr. 
Fælles for dem er, at de i tingbog, BBR og i relation til ejendomsbeskatning er udlagt til 
vejareal eller strandlod, som derfor ikke kan bebygges. Disse ejendomme indgår ikke i 
afstemningen. 

Stamejendomme 
til ejer-
lejligheder 

Hver ejerlejlighed har et ejendomsnr. og har haft adgang til at stemme. Imidlertid er 
der også tilknyttet et ejendomsnr. til jordloddet, som typisk er ejet af ejerforeningen. 
For at man som ejer af en ejerlejlighed ikke får en ekstra stemme (altså både for 
boligen og for jordloddet), indgår disse ejendomme ikke i afstemningen.   

Brevstemmer er gennemgået for, om afsender indgår i basispopulationen, og om de er afgivet 
rettidigt. Brevstemmer poststemplet senere end 3. oktober 2017 kan ikke tages i betragtning 

Område Afsender indgår ikke i basispopulation Poststemplet for sent 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

I alt 0 0 

Resultat af brevafstemningen 

Område 
Modtagne 

brevstemmer 
Blanke 

brevstemmer 
Ugyldige/ikke 

korrekt udfyldte 

Antal 
brevstemmer 

JA 

Antal  
brevstemmer 

NEJ 

1 11 0 0 10 1 

2 12 1 0 5 6 

3 15 0 0 11 4 

4 27 0 0 19 8 

I alt 65 1 0 45 19 
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Resultat af den digitale afstemning 

Område I alt afgivne digitale stemmer Digitale stemmer JA Digitale stemmer NEJ 

1 130 109 21 

2 243 198 45 

3 199 158 41 

4 350 289 61 

I alt 922 754 168 

Det endelige udfald af afstemningen 

Område: Basis-
population 

JA-
stemmer 

NEJ-
stemmer 

(incl. blanke) 

I alt afgivne 
stemmer 

Ejendomme, 
der ikke har 

stemt 

Stemme-
procent 

Procent JA-
stemmer ud 

af basis-
populationen 

1 161 119 22 141 20 87,58 73,91 

2 267 203 52 255 12 95,51 76,03 

3 221 169 45 214 7 96,83 76,47 

4 406 308 69 377 29 92,86 75,86 

I alt 1.055 799 188 987 68 93,55 75,73 

Område: Basis-
population 

JA-
stemmer 

NEJ-
stemmer 

(incl. blanke) 

I alt afgivne 
stemmer 

Ejendomme, 
der ikke har 

stemt 

Stemme-
procent 

Procent JA-
stemmer ud 

af basis-
populationen 

1+2 428 322 74 396 32 92,52 75,23 

1+3 382 288 67 355 27 92,93 75,39 

1+2+3 649 491 119 610 39 93,99 75,65 

1+2+3+4 1.055 799 188 987 68 93,55 75,73 
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Konklusion på valget 

Der er en stemmeprocent på 93,55 for hele området under ét.  

Desuden har 75,73 % af de stemmeberettigede, dvs. af alle ejere af de private ejendomme i området stemt 
ja til, at området overføres til byzone.  

Det vil sige, at Aarhus Kommune ansøger Erhvervsstyrelsen om, at hele sommerhusområdet Skæring 
Strand kan overføres til byzone.  

Bilag 

• Princip for optælling med kort
• Opgørelse af digitale stemmer fra Assembly Voting
• Opgørelse af brevstemmer fra Valgsekretariatet



 

 

Afstemnings/Optællingsområder 

 
 

1. at området opdeles i 4 afstemningsområder, afgrænset efter naturlige karakteristika og at 
områdernes afstemningsresultat delvist kan sammenlægges efter princippet at hvis: 

• område 1 alene opnår 75% søges området overført til byzone,  
• områderne 1 og 2 tilsammen opnår 75% søges begge områder overført til byzone, 
• områderne 1 og 3 tilsammen opnår 75% søges begge områder overført til byzone, 
• områderne 1, 2 og 3 tilsammen opnår 75% søges de tre områder overført til byzone, 
• områderne 1, 2, 3 og 4 tilsammen opnår 75% søges de fireområder overført til byzone, altså 

hele området under ét. 
• og der er et flertal på over 50% i det enkelte afstemningsområde. 

 

 

Opdeling i 4 afstemningsområder 

 



	
	
	
04-10-2017, København 
VALGRESULTAT: Skæring Strand 
 
 
 
Samlet resultat for elektronisk afstemning: 
 
Område   JA   NEJ 
 
Område 1   109   21 
Område 2   198   45 
Område 3   158   41 
Område 4   289   61 
 
 
Samlet    754   168 
   
 
 
 
 
 
 
Afgivne gyldige stemmer    922   
Antal stemmeberettigede    1055 
 
Stemmeprocent     87,4%% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valgansvarlig Assembly Voting: Mikkel Leffers Svendstrup 
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