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Dagsorden og Referat
10.00 – 10.15 Velkomst og præsentationsrunde
Bo Utoft oplyser at vi har fået et nyt medlem af flytjord.dk - Et privat firma kaldt Jord.dk (Jord.dk Formidling af overskudsjord og etablering af jordanlæg - Jord.dk). Jord.dk håndterer blandt andet et
modtageranlæg i Risskov i Aarhus.
10.15 – 11.00
Orientering om udvikling og tilhørende udgift for ændringer i flytjord.dk, således det lever op til nutidens
krav og minimumskrav for selvhjælpsløsninger. Der blev sendt orientering om ændringer i flytjord.dk
med mulighed for bemærkninger den 29. marts 2021.
Bo Utoft oplyste om baggrunden og herunder økonomien for valg af ny platform til flytjord.dk, der sikrer
nutidens krav til løsning. Løsningen kommer til at ligge i ”skyen”, hvilket også gør systemet mindre sårbart, i
forhold til skift af udbyder.
Styregruppen valgte at gå med Azure Docker Container løsningen.
Selvbetjeningsløsning, for optimering af svartider skal indgå i denne løsning.
Der bliver lavet en grundig test af det nye system inden det tages i anvendelse. Der vil kunne forekomme
driftsforstyrrelser i forbindelse med opstarten af den nye platform.
Der bliver meldt en dato ud i god tid inden systemet tages i brug. Det kommer også til at fremgå på forsiden
af flytjord.dk.

Lidt om gebyropkrævning:
Der arbejdes for at flytjord.dk tilpasses gebyropkrævning, således vi kan registrere tid der anvendes på de
enkelte anmeldelser.
Der mangler svar fra styrelsen for afklaring af, hvad vi kan opkræve gebyr for.
NIRAS oplyser, at det er bedst at gebyrmodulet udvikles før vi flytter platformen over i Azure-miljøet.
Fordelen er, at det er et velkendt miljø, hvorfor det bliver mindre ressourcekrævende.
Med tiden bliver det lige så effektivt og hurtigt, at udvikle løsninger i Aazure-miljøet.
11.00 - 11.15 Diskussion og spørgsmål/strækkeben pause
11.15 – 11.45 Udvikling af Flytjord.dk (Benja, Micchelle, Yasmin)
Faggruppen præsenterer arbejdet i 2020 - hvad er forbedret og hvad arbejder vi for
o Optimering af svartider
 ”Mine anmeldelser” på flytjord.dk forsinker svartider – det skal fremadrettes
tilvælges, hvis det ønskes at ”Mine anmeldelser” skal vises på forsiden.
 24 timer efter kørselstiden er overskredet afsluttes anmeldelsen, dette vil optimere
svartider. Anmeldelsen kan fortsat opdateres med tilførte jordmængder.
 Performanes for adressesøgning internt optimeres.
 Det overvejes om ”Historiske oplysninger” også kan optimeres så svartider bliver
bedre.
 Performanesforbedringer forventes udført i uge 22. NIRAS laver nyhed på forsiden
af flytjord.dk.
o

Kvitteringsskrivelse
 Er igangsat og første udkast forventes fremsendt til arbejdsgruppen ved udgangen
af denne uge.
 Der arbejdes for at specifikke bemærkningsfelter skal udfyldes, når jordflytningen
anmeldes.
 Der er kun et par af disse bemærkningsfelter, der er for nuværende, er med på
følgesedlen. Alle bemærkninger skal med i kvitteringsskrivelse. Arbejdsgruppen vil
hurtigt træffe beslutning om hvilke bemærkningsfelter der er overflødige og melde
tilbage til NIRAS, som let kan ”blanke” disse felter.
 Inden vi godkender anmeldelse skal vi opdatere forureningsstatus ved ”Hent aktuel
forureningsstatus” for at kvitteringsskrivelsen er i overensstemmelse med
kortvinduet.

o

Gebyropkrævning
 Arbejdsgruppen arbejder for at grundlaget for udtræk til fakturering
implementeres i flytjord.dk (kravspecifikation).
 Arbejdsgruppen har et foreløbigt oplæg til opsætning i flytjord.dk. Dette absolutte
første udkast sender arbejdsgruppen til NIRAS, som giver et bud på udgift til
opdateringen.
 Fuld integration til kommunernes økonomisystemer blev drøftet. Ved fuld
integration er der direkte opkobling til økonomisystemet. For nuværende arbejdes
der for, at der kan laves et udtræk til de enkelte kommuners økonomisystemer.



o

Forslag om det videre forløb - NIRAS

Mindre ændringer
 Oprettelsesdato er ændret til anmeldelsesdato/indsendelsesdato

11.45– 12.00 Diskussion og spørgsmål, udfordringer mv.
• Vordingborg spørger til tidligere ønsker om at hente kortmateriale til journalisering kan
gøres operationel.
• Roskilde ønsker at Historik og kommunikationsfane forbedres.
• Arbejdsgruppen oplyser, at de tidligere forslag til forbedringer er sat i bero, på grund af
flytning af platform, optimering af svartider og indarbejdning af gebyrmodul.
12.00 – 12.45 Frokost
12.45 – 13.00 Regnskab og budget ved OS2
• Der forventes et overskud i 2021 på 77.107,50 kr.
• Kommentarer: det er relevant at have lidt til løbende småjusteringer.
• Der er enighed om at vi fastholder det årlige kommunale vederlag, der fremgår af
budgettet 2021.
• Udgift til ændring af platform er indregnet i budgettet. Ingen væsentlige bemærkninger
fra brugergruppen.
• Regnskabet godkendt af brugergruppen.
13.0 – 13.15 Sammensætning af styre- og faggruppe + valg af suppleant
• Styregruppen: Bo Utoft (Aarhus), Søren Vincents (Vordingborg) og Charlotte Bamberg
(Skanderborg) fortsætter.
• Mette Erboe (Århus), Benja Johansen (Vordingborg), Micchelle Løvekvist (Roskilde),
Yasmin Adlouni (Vordingborg) fortsætter.
13.15 - 15.00 Fremtidig udvikling af systemet, vejledning og erfaringsudveksling (Bo)
Følgende udvikling blev drøftet:
- Klassifikation, kategori og klasser bør ensrettes – hvordan?
- Til ønskelisten: Historik og kommunikationsfane bør moderniseres og gøres mere
operationel (på eksisterende liste over ønsker).
- Flytjord.dk og CO2 besparelse. Region midt er ved at lave et overblik over jordstrømme.
Måske kan vores system indrettes således at systemet peger på den mest bæredygtige
jordmodtager.
- Skal vi have analyserne elektronisk? Det skal give værdi for anmelder, sagsbehandler og
jordmodtager.

-

-

-

Kan det tænkes at jord går uden om anmelderordningen når gebyrerne implementeres?
Skal der laves noget statistik på både antallet af jordflytninger, og tid samt
konsekvenser for miljøet før og efter implementeringen af gebyrerne?
Micchelle Løvekvist fra Roskilde Kommune vil gerne lave noget statistik på vegne af
flytjord.dk kommunerne.
Til ønskelisten: Systemet indrettes til at der sendes reminder om ud til modtageranlæg
om at registrerer jordmængder og afslutte anmeldelsen.
Til ønskelisten: Søgefunktion til anlæg, transportører m.v. (på eksisterende liste over
ønsker).
Til ønskelisten: udtræk af data – kan vi gøre det bedre, måske et totaludtræk af alle
data, som vi selv kan arbejde videre med i et regneark. Tal skal ikke fremgå som tekst.
Måske vi kan bruge viden om transportlængde (CO2) i vores arbejde med bæredygtig
jordhåndtering. Lave et åben API så vi kan trække de data vi ønsker.
Brugerundersøgelser – hvordan og hvem?

Med venlig hilsen
Styre- og faggruppen for flytjord.dk

