Referat fra samarbejdsmøde i FlytJord.dk samarbejdet
14. september 2020, kl. 10 – 15
Arrangør: Skanderborg Kommune – afholdt som teamsmøde
Deltagere:
Kommune

Navn

Sorø

Anne-Mette Krogsriis

Solrød

Mikkel Glargaard

Vordingborg

Simon Mundus

Vordingborg

Benja Johansen

Vordingborg

Yasmin Adlouni

Vordingborg

Jeanet Severin

Skanderborg

Charlotte Bamberg

Hvidovre

Louise Svensson Kristensen

Syddjurs

Louise Krogbæk Andreasen

Syddjurs

Jane Birgitte Rodell

Roskilde

Pia Winter Bjergaarde

Roskilde

Micchelle Løvekvist

Aarhus

Bo Utoft

Aarhus

Mette Erbou Hansen

Faxe

Lasse - lassa@faxekommune.dk deltog ikke

Norddjurs

Niels - nmk@norddjurs.dk deltog ikke

OS2

Rasmus Frey

NIRAS

Tom Kvist

Referent: Pia Bjergaarde, Roskilde

Referat
1) Velkomst og præsentation af alle deltagere.
2) Resultat fra Udbud af Flytjord.dk
Rasmus Frey fra OS2 præsenterede resultat for udbudsprocessen. Der er gået 4 år med den hidtidige aftale
og derfor var tiden til det moden. Udbudsmaterialet blev annonceret i starten af november 2019. vi
modtog svar på udbuddet i starten af januar 2020. Da den nuværende opsætning af Flytjord.dk ikke er
konditionsmæssig, valgte vi at fortsætter driften i samme form som tidligere. For at opsætning af
Flytjord.dk blev konditionsmæssig, vil det medføre omkostninger på mere end 100.000 kr.
NIRAS havde givet tilbud på opgaven. Der var i styregruppen enighed om, at systemet kører
tilfredsstillende, men at der er behov for løbende udvikling dels af platform og dels af selve
funktionaliteten. På baggrund af nogle opfølgende møder med NIRAS blev behovet for Flytjord.dk
præciseret, idet der bl.a. blev justeret på krav til ”performancetider” således at pris og behov var i balance.
Tom fra NIRAS fortalte, at Indledningsvist vil Flytjord.dk blive flyttet over på en ny databaseserver d. 22/920, således at tilfredsstillende performance sikres i en periode. Herefter skal det indenfor maksimalt de
næste 4 år vurderes og besluttes om 1) Flytjord.dk skal flyttes over på en Asure platform (Microsoft cloud
løsning som sikrer bedre mulighed for evt. at skifte leverandør). 2) Flytjord.dk skal flyttes over på en Asure
App løsning (Microsoft cloud løsning som sikrer bedre mulighed for evt. at skifte leverandør samt har lavere
driftsomkostninger). 3) Flytjord.dk skal flyttes over på en open source App løsning (Som sikrer optimal
mulighed for at skifte leverandør samt har lavere driftsomkostninger). App løsningen har dog en
indledende større investeringsomkostning (knap 300.000 kr.), som der skal findes økonomi til.
3) Diskussion og spørgsmål
Der var enighed om at det er nødvendigt at systemet løbende opdateres, men samtidig skal der flere
oplysninger om valg af platform før der kan tages stilling til om en opsparing er at foretrække frem for et
enkelt større bidrag ud over den årlige betaling.
Bo fortalte, at Aarhus Havn, som er eneste jordmodtageanlæg, som er tilknyttet Flytjord.dk har oplyst, at
de hellere vil betale en større årlig afgift end at de skal tage stilling til enkeltudgift til udvikling.
4) Udvikling af Flytjord.dk
Faggruppen består af Mette fra Aarhus, Benja og Yasmin fra Vordingborg samt Micchelle fra Roskilde.
Gruppen har løbende holdt skype samarbejdsmøder og præsenterede arbejdet i 2019. De fortalte hvordan
de på baggrund af indput fra de enkelte kommuner samt fra jordmodtageanlæg/jordflyttere (RGS90) havde
udvalgte punkter som skulle forbedres. Det skal således vurderes om der er tale om en fejl i systemet eller
en udviklingsopgave. Følgende forhold var udvalgt i 2019:
I tabellen er de gennemførte punkter skraveret grå, mens de øvrige punkter ikke er gennemført.
Punkter med rød markering kunne NIRAS ikke finde en løsning på.

Problemstilling

Løsning på problemstilling

a) Det fremgår ikke på anmeldelsen, hvorvidt jorden
stammer fra områdeklassificeret areal, kortlagt areal
etc.

a) Det kommer til at fremgå på anmeldelsen, hvilket
område jorden stammer fra.

b) Når man opretter en anmeldelse og har valgt en
adresse, kommer ”Resultatet af opslag i eksterne
systemer” frem. Teksterne er dog ikke retvisende.

b) Teksterne ændres ved fremsøgning af adresse.

Der mangler en form for udvidet
kommunikationsfane, der er knyttet til anmeldelsen,
hvor både anmelder, kommune og modtager kan
følge med i al kommunikation vedrørende sagen.
Der mangler en knap til at kunne vælge en Ukendt
transportør.
Anmelder kan lukke flytjord-sager uden at have
angivet en jordmængde, hvilket betyder, at mange
sager bliver lukket, uden at vi har en registrering af
jordmængder, der er kørt.
Når sagsbehandler afviser en sag, står den stadig som
godkendt på køresedlen samt "anmeldt ikke anvist".
Derudover fremgår årsagen til afvisning ikke.

Implementering som en variant af "Historik og
Kommunikation” fanen på anmeldelsen i den interne
applikation.

Den indtegnede skitse skal også gemmes i den
zippede fil.
Anmelder savner at kunne se jordmodtageren, når de
laver en søgning på deres sager ved brug af ”Søg”
fanen. De ønsker at have et samlet overblik over alle
mængder til de forskellige jordmodtagere.
Feltet ”Kartering” i anmeldelsen (under jordfanen)
skal kunne vælges direkte af anmelder, uden at de
skal vedhæfte fil eller vælge intaktjord for at få
muligheden
Kolonnerne ”Sagsbehandler” og ”Oprettelsesdato for
anmeldelse” kommer på forsiden på sagsbehandler
modulet.
-

Oprettelse af en knap til Ukendt transportør.
Ændring af anmelders rettighed til at kunne lukke
sager, så det alene er jordmodtager og sagsbehandler,
som har denne mulighed.
Når anmeldelsen sættes til ”Afvist af kommunen”, så
genereres en ny pdf af anmeldelse (nærmere
beskrivelse af, hvad der indgår i prisen se da andet
vedhæftede dokument i mailen).
Den indtegnede skitse gemmes i den zippede fil –
enten på anmeldelsen eller separat.
Kolonnen med ”Betaler” kunne med fordel fjernes til
fordel for den nye kolonne.
For at det kan fungere rent praktisk, skal det gøres for
alle kommuner med samme jordklassificeringsmodel
(fx dem der anvender Sjælland model). Det kan også
have den betydning, at ved en senere ændring af
opsætning af klasser og kategorier, skal feltet undergå
endnu en behandling.
Kolonnerne ”Kørselsperiode” og ”Transportør” kunne
med fordel fjernes til fordel for de nye kolonner.

De fremtidig udviklings ønsker som er prioriteret blev oplistet:
Systemet skal fremstå ens i alle dele af Danmark således at der kan anmeldes både med Kategori og
Klasser.
Kommunikationsfanen skal forbedres jf. ovenstående liste.

5) Diskussion og spørgsmål, udfordringer mv.:
Det blev foreslået, at det for alle sagsbehandlere i den sammen kommune var muligt at se de
jordanmeldelser som var under behandling inden for den sidste uge. Fordelen er at de øvrige
sagsbehandlere så lettere kan besvare alle henvendelse fra anmeldere.
Det blev diskuteret hvad der kan gøres for at forbedre de muligheder der er for udtræk af data fra
Flytjord.dk.
Det fungerer fortsat ikke optimalt når de enkelte jordflytninger lukkes, idet det kan være
arbejdskrævende/vanskeligt at se om jordmængden passer, hvis jordmodtageanlægget fx har fremsendt
oplysningen pr. mail og ikke ved indtastning i systemet.
Arbejdsgruppen vil vurdere/undersøge de opliste udviklingsforslag nærmere og indhente priser på dem
som udvælges.
6) Regnskab og budget ved OS2
Rasmus fra OS2 gennemgik regnskab og budget, som desuden kan ses på OS2 hjemmeside
https://os2.eu/node/4951/dokumenter. Det reviderede Prisblad for 2020 er vedlagt i bilag 1.
7) Sammensætning af styre- og faggruppe + valg af suppleant
Mikkel fra Solrød har valgt at stoppe i styregruppen.
Bo, Simon og Pia fortsætter i styregruppen og Charlotte Bamberg fra Skanderborg er valgt som suppleant.
Der var enighed om, at det er vigtigt at styregruppen består af både små og store kommuner, således at de
forskellige synspunkter så vidt muligt er repræsenteret.
Alle deltagere i arbejdsgruppen for udvikling i Flytjord.dk ønsker at fortsætte.
Alle som er interesseret i at deltage i enten styregruppen eller arbejdsgruppen er velkommen til at
henvende sig. Der er altid plads til nye indput/kræfter.
8) Offentliggørelse af data, vejledninger mv.
Bo fra Aarhus fortalte at de var blevet kontaktet mhp. om vi var interesseret i offentliggørelse af data fra
Flytjord.dk (Open Data Danmark). Dette kan stille større krav til kontrol af dataindput og krav til kontakt
med anmeldere mv. ifht. databeskyttelse, hvorfor Flytjord.dk ikke pt. går videre med dette
Simon fra Vordingborg har udarbejdet en vejledning til Flytjord.dk og Mette fra Århus har opdateret den
ifht. jordkategorier. Vejledningen kan findes på OS2.
9) Tilgængelighed og minimumskrav til selvbetjeningsløsninger
Flytjord.dk har været underlagt en undersøgelse i forhold til tilgængelighed for svagtseende og
konklusionen på undersøgelse er: Flytjord.dk er delvis tilgængelig. Digitaliseringsgraden er høj.
I forhold til Aarhus Kommunes minimumsstandarder til selvbetjeningsløsninger, var der ingen kritiske
bemærkninger. Der var dog mulighed for forbedringer. Konklusionen herfra var:
Visueltest – Flytjord.dk er en responsiv løsning og tilgængelig uden væsentlige tilpasninger

I forhold til undersøgelsen blev det anbefalet, at:
i.
Flytjord.dk tilmeldes Siteimprove (værktøj der registrerer døde links mv.)
ii.
Der oprettes en tilgængelighedserklæring med oplysning om at private skal entrere med
en fagkyndig eller sagsbehandler for at anmelde
iii.
Løsningen registreres hos Den Digitale Hotline
Faggruppen vil arbejde videre med disse anbefalinger.
10) Afrunding
Styregruppen arbejder videre med at vurdere henholdsvis APP og platformsløsning. Der vil komme
yderligere information ifht. fremtidig økonomi ved disse.
Arbejdsgruppen arbejder videre med udviklingsforslag.
I tilfælde af løbende spørgsmål, kommentarer eller forslag er man altid velkommen til at kontakte
styregruppen:
Bo Utoft, Aarhus kommune, But@Aarhus.dk, +4589401928
Simon Mundus, Vordingborg Kommune, Simu@Vordingborg.dk, +4555362497
Pia Winther Bjergaarde, Roskilde Kommune, PiaLWB@Roskilde.dk, +4546313644

Bilag 1:
Prisblad2020

Bilag 1: Prisblad 2020 - 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 sikrer, 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:

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. Vederlag
for drift og hosting betales til OS2. 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.

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 et klippekort
med 10 timers support for 8.000 kr. Denne support leveres af IT-leverandøren. Aftale om support

aftales og afregnes direkte med IT-leverandøren.
Alle angivne priser er eksklusive moms.
Prisblad 2020 - Flytjord.dk® samarbejdet
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 driftsaftalen.
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. NIRAS tilbyder en
introduktionsworkshop på 5 timer til 9.000 kr. Transporttid og udlæg er inkluderet.
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.

