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Tilbud på ekstra moduler til JordWeb - Gebyrmodul og ØiR integration
Hermed fremsendes tilbud på 2 ekstra moduler til JordWeb:
•
•

Gebyrmodul
ØiR Debitor integration

BAGGRUND
Udbygningen af JordWeb med ekstra moduler kommer på baggrund af nye regler, hvor
kommunerne skal fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, der anmelder flytning af jord,
der karakteriseres som erhvervsaffald, i henhold til bekendtgørelse om anmeldelse og
dokumentation i forbindelse med flytning af jord.
Gebyret skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved
flytning af jord, som karakteriseres erhvervsaffald. Gebyret skal differentieres, så det afspejler
tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste
gebyrtrin fastsat af kommunen.
Vi har tidligere drøftet behovet for en løsning på vores brugergruppemøde tilbage i januar 2021, og
her var der stor interesse for denne udbygning.

GEBYRMODUL
I JordWeb tilføjes der funktionalitet, som giver mulighed for at knytte et eller flere gebyrer til en
konkret jordflytningsanmeldelse. Kommunen kan individuelt definere og redigere gebyrer og de
tilhørende takster i administrationen i JordWeb. Der bliver mulighed for at have en
gyldighedsperiode for de respektive gebyrer, og opsætningen muliggør, at et gebyr automatisk bliver
pålagt en anmeldelse.
Anmelderen vil kunne se en oversigt over det konkrete gebyr, og kommunen kan i forbindelse med
sagsbehandlingen tilknytte et eller flere gebyrer til anmeldelsen. Der vil desuden blive mulighed for,
at en sagsbehandler kan kreditere et tidligere pålagt gebyr.

ØIR DEBITOR INTEGRATION - OPTION

1 (3)

Den fælleskommunale infrastruktur (administreret af KOMBIT) udstiller en ensartet snitflade til
kommunernes økonomisystemer – ØiR Debitormodul. Denne option gør det muligt at lave en
gebyropkrævning, hvor data fra JordWeb sendes automatisk til kommunens økonomisystem via ØiR
Debitor snitfladen.
Opsætningen af diverse informationer til økonomisystemet foretages i JordWeb administration. I
den forbindelse vil der i administrationen blive oprettet en ny rolle ”Økonomi”, som vil give adgang
til opsætning af gebyrer og parametre til det eksterne økonomisystem. Det vil være kommunens
eget ansvar at opsætte både økonomisystemet samt JordWeb, så gebyropkrævningerne, der
udveksles via ØiR Debitor integrationen, ikke afvises.
For at tilkøbe ØiR Debitor integrationen er det et krav, at kommunen også tilkøber gebyrmodulet til
JordWeb, samt at kommunens aftaler med KOMBIT og støttesystemerne er på plads.
PSRM ikke er en del af tilbuddet
Nærværende tilbud indeholder ikke integration mod PSRM (inddrivelse ved Gældsstyrelsen), da det i
dag ikke er muligt at inddrive fordringer for jordflytninger via PSRM-grænsefladen.
Hvis behovet og/eller muligheden efterfølgende opstår, vil Sweco fremsende separat tilbud på
udførelse af dette.

Hvis ØiR-integrationen fravælges
Hvis denne integration bliver fravalgt, vil der være mulighed for at udtrække en kommasepareret fil
(CSV), som kan danne grundlag for kommunens egen behandling af gebyropkrævningen.

PRISER
Nedenstående priser omfatter gebyrmodulet samt eventuelt tilkøb af ØiR integrationen.
Initialpris (DKK)

Brugsret pr år (DKK

Gebyrmodul til JordWeb

40000

8000

ØiR integration

25000

5000

IMPLEMENTERING
Serviceydelser i forbindelse med implementering af gebyrmodulet i JordWeb samt ØiR integration
omfatter undervisning i gebyropsætningen og eventuel opsætning og test af ØiR integrationen.

Undervisning - gebyropsætning
Opsætning og test af ØiR integrationen

Timer - estimat

Pris (DKK)

5

6.275

10

12.550
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Ovenstående priser er estimater for det forventede tidsforbrug, og vil blive faktureret efter
afholdelse til gældende timepris (pt 1.255 kr.).
KUNDENS DELTAGELSE
Sweco står for udviklingen af de anførte tilkøbsmoduler og er samtidig ansvarlig for en række
aktiviteter i den forbindelse. For at sikre en optimal proces, er det en forudsætning, at kommunen
deltager aktivt, når der er behov for dette f.eks. ved at sørge for, at de nødvendige ressourcer med
de rette kompetencer vil være til rådighed for Sweco til afklaring af eventuelle spørgsmål mv.
Sweco vil i løbet af udviklingsforløbet afholde en række virtuelle Erfa-møder, hvor kommunen vil
blive informeret om status, få præsenteret den udviklede funktionalitet samt drøfte eventuelle
udeståender omkring løsningens udformning.
Kommunen skal sørge for at erhverve sig de nødvendige rettigheder til at anvende KOMBITs
støttesystemer, hvis ØiR købes. Derudover skal kommunen i videst muligt omfang deltage i test af
gebyropkrævning med den enkelte kommunes økonomisystem og adgange.

AFSLUTNING
Nærværende tilbud indeholder 2021-priser og er gældende indtil den 30. juni 2021.
Vi håber meget, at I hurtigst muligt vil give os en tilkendegivelse om I er interesseret i løsningen.
Sweco forbeholder sig dog ret til at trække nærværende tilbud tilbage, hvis der ikke er tilstrækkelig
tilslutning til løsningen.
Selve løsningen omkring gebyrregistreringer forventes at være klar i 4. kvartal af 2021, og derefter vil
ØiR integrationen færdigudvikles med forventet leverance ultimo marts 2022.
Alle nævnte priser er ekskl. moms.
Skulle der være spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os.
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