Prisblad 2019 - Flytjord.dk® samarbejdet

Priserne for FlytJord.dk® samarbejdet består af et årligt vederlag med 2019 som basisår.
Vederlaget reguleres med udviklingen op til nettoprisindekset fra december en gang årligt. Første
prisregulering kan ske med virkning den 1. januar 2020 med udviklingen i nettoprisindekset fra
1.12.2018 til 1.12.2019.
Vederlaget betales forud hver den 1. januar. Ved indmeldelse pr. 1. juli eller derefter betaler
Anvenderen halvdelen af det årlige vederlag Der modregnes ikke ved udmeldelse.

1. Oprettelse og drift, kommuner
Ved oprettelse af en ny kommune betales en tilslutningsafgift til FlytJord.dk® samarbejdet.
Desuden betales et årligt vederlag. Vederlagets størrelse afhænger af kommunens størrelse.
OS2 sikre, at kommunen oprettes i FlytJord.dk. Skal FlytJord.dk hente data fra kommunens egen
miljødatabase eller andre systemer, aftales og betales dette særskilt med IT-leverandøren.
Priser ved oprettelse og det årlige vederlag til drift af systemet, opgøres efter indbyggertal og
udgør:
Kommunestørrelse
Kommune med indtil 50.000 indbyggere:
Kommune med 50.000 – 150.000 indbyggere:
Kommune med mere end 150.000 indbyggere:

Oprettelse
10.000
10.000
10.000

Vederlag pr. år
14.000 kr.
16.000 kr.
19.000 kr.

2. Oprettelse og drift, modtageanlæg
Modtageanlæg som anvender FlytJord.dk indgår ikke i FlytJord.dk® samarbejdet. Styregruppen
har mulighed for at etablere et samarbejde med én eller flere jordmodtagere om udvikling af
FlytJord.dk.
Jordmodtager betaler en tilslutningsafgift til IT-leverandøren i forbindelse med oprettelse samt et
vederlag for drift og hosting. Vederlaget afhænger af antallet af vognlæs jord som modtages på
anlægget og fremgår herunder. Adgangen til Flytjord.dk giver jordmodtageren mulighed for at
kunne registre modtagne vognlæs, administrere betaling for modtagelse mv.
Antal modtagne jordlæs pr. år
>20.000

Oprettelse Drift og hosting pr. år
7.500
8.000 kr.

20.000 -50.000

7.500

10.000 kr.

>50.000

7.500

13.000 kr.

3. Drift og hosting
Det årlige vederlag dækker udgifter til at vedligeholde og opdatere systemet, rette fejl samt sikre at
FlytJord.dk afvikles i henhold til den gældende aftale om systemdrift.
Vederlaget dækker ikke support. Det er muligt for den enkelte kommune at tilkøbe 10 timers
support for 8.000 kr. pr. år. Denne support leveres af IT-leverandøren. Aftale om support aftales og
afregnes direkte med IT-leverandøren.
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Alle angivne priser er eksklusive moms.
4. Udvikling af FlytJord.dk
Udvikling af FlytJord.dk kan ske på forskellig vis. Styregruppen kan igangsætte mindre
udviklingsopgaver, hvis økonomien i FlytJord.dk® samarbejdet tillader det. Omkostninger hertil
afholdes af FlytJord.dk® samarbejdet. Ønsker herom kan sendes til styregruppen.
En eller flere kommuner kan igangsætte udviklingsopgaver, som betales af de involverede
kommuner. Udvikling og ændring af FlytJord.dk, skal godkendes af styregruppen.
Udvikling af FlytJord.dk kan også ske i samråd med en eller flere jordmodtagere. Betaling for
udviklingsopgaven aftales mellem de involverede parter og ændringerne godkendes af
styregruppen.
Det er vigtigt at sikre, at ændringer i FlytJord.dk ikke medfører uhensigtsmæssigheder i andre dele
af systemet og at der bevares et ensartet udtryk i brugerfladen.
Timepriser for udviklingsopgaver fremgår af driftsaftalens bilag 2.
En udviklingsopgave består af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT-leverandøren fremsender et tilbud, herunder forslag til løsning af opgaven på baggrund
af et ændrings-/udviklingsønske
Det afstemmes med IT-leverandøren hvordan opgaven løses
Eventuelle uhensigtsmæssigheder afklares med styregruppen
IT-leverandøren gennemfører opgaven og implementerer løsningen i testmiljøet
De involverede parter tester løsningen og vurderer om løsningen fungerer tilfredsstillende
Der udføres eventuelle tilretninger, som ligeledes testes
Når løsningen fungerer tilfredsstillende, lægges løsningen i driftsmiljøet og vil være
tilgængelig for alle brugere
IT-leverandøren ajourfører applikationsdokumentet
IT-leverandøren ajourfører systemdokument samt kildekode

5. Undervisning, møde og sekretærbistand
Udgifter til undervisning afholdes af den eller de kommuner som afvikler undervisningen.
Udgifterne hertil aftales med IT-leverandøren eller anden underviser.
Udgifter til mødeaktiviteter afholdes af den kommune som afvikler mødet. Det tilstræbes at
møderne afvikles på skift hos de enkelte kommuner. Udgifter til transport i forbindelse møder
afholdes af den enkelte kommune.
OS2 bistår FlytJord.dk® samarbejdet med sekretærbistand i begrænset omfang, f.eks. udsendelse
af nyhedsbreve, fakturering, budget og regnskab, koordinerende opgaver mv.

