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Allmänt om Bubblan
•
•

•
•

Bubblan är namnet på systemstödet för Vattenkraftens Miljöfond.
I Bubblan sker all kommunikation, dokumentation och arkivering av projekt där
Fonden är involverad, från det att ansökan inkommer tills att projektet avslutas när
alla åtgärder är genomförda.
Multisoft är IT-företaget som har utvecklat Bubblan åt oss.
Bubblan är utvecklat i Softadmin, en webbaserad plattform för utveckling av
skräddarsydda verksamhetssystem.

Inloggning till Bubblan
Din personliga inloggning till Bubblan skapas av systemet då din föranmälan till Fonden
har blivit granskad och godkänd av en projektledare. Du kommer då att få ett mail till den
e-postadress som du angivit i föranmälan med en länk till Bubblan. Första gången som du
loggar in i systemet kommer du att få välja ett lösenord.
Därefter kan du alltid komma åt Bubblan via https://bubblan.vattenkraftensmiljofond.se.
Ditt inloggningsnamn till systemet består av ditt för- och efternamn samt 4 slumpmässiga
siffror. Det finns också möjlighet att logga in i Bubblan med hjälp av mobilt bank -ID. För
att detta ska fungera krävs det att du har angett ditt personnummer vid föranmälan.
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Om du inte kan logga in med mobilt Bank-ID och har glömt ditt lösenord kan du trycka på
länken “Glömt lösenordet?”. Då får du ange den e-postadress som du registrerat vid
föranmälan. Om e-postadressen finns registrerad i vårt system kommer du att få ett mail
med en länk för temporär inloggning.
Om du är registrerad som kontaktperson för mer än en anläggning kommer du att komma
åt samtliga projekt via en och samma inloggning.

Navigation i Bubblan
I Bubblans projektvy kan du hitta all information om ditt pågående projekt.

Projektnummer och anläggning
Högst upp till vänster kan du se vilket projektnummer och vilken anläggning som projektet
avser. Projektnumret autogenereras av Bubblan och anläggningsnamnet är det namn du
angivit på anläggningen när du gjort föranmälan till Vattenkraftens Miljöfond.
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Projektfakta
I rutan med rubriken Projektfakta hittar du kontaktuppgifter till din projektledare, vilken
prövningsgrupp anläggningen tillhör samt när prövningstiden för denna är enligt NAP. I
projektfakta kommer du även enkelt åt din processplan, genomförandeplan och
slutrapport när dessa är färdigställda.

Glömt lösenord eller inloggningsuppgifter
Första gången du loggar in i Bubblan får du välja ett lösenord. Om du skulle glömma av
detta när du ska logga in så kan du klicka på “Glömt lösenordet?”.

I nästa steg, ange den mailadress som du uppgivit då du fyllde i anmälan till
Vattenkraftens Miljöfond och klicka på “Skicka”. Du kommer då att få ett mail till den
angivna mailadressen, förutsatt att den finns registrerad på ett aktivt projekt hos oss, med
en länk. Klicka på länken för att återställa ditt lösenord.
Om du har glömt ditt användarnamn går du till väga på samma sätt som om du har glömt
ditt lösenord. I mailet som skickas ut står nämligen även ditt användarnamn till Bubblan.
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Ändra lösenord
Om du vill byta lösenord, logga in med ditt nuvarande lösenord eller Mobilt BankID I
Bubblan. Därefter klickar du på den lilla gubben högst upp till höger och väljer “ Ändra
lösenord”.

I nästa steg, ange ditt nuvarande lösenord och därefter det lösenord du önskar byta till.
Klicka därefter på “Spara”.

Vad händer nu?
I rutan “Vad händer nu?” hittar du lite mer detaljerad information om vad som sker i det
processteg där ditt projekt befinner sig just nu. Se till att alltid läsa igenom instruktionerna
och informationen som finns i denna rutan innan du påbörjar en aktivitet i Bubblan.

4

2020-06-25

Här finns även dokument med mer information som relaterar till den aktivitet du befinner
dig i för stunden, som vi rekommenderar att du ladder ner och läser igenom. Det är också
i denna ruta som du klarmarkerar en aktivitet när du är färdig med det som ska göras. Mer
om klarmarkering av aktiviteter hittar du på sidan 8 i denna manual.

Bild
Om du vill kan du ladda upp en bild på din anläggning I rutan “Anläggning”. För att ladda
upp en bild, klicka på “Inget foto. Klicka här för att ladda upp ett”.

I nästa steg, klicka på “Välj fil” och leta upp den bild du önskar ladda upp. Därefter klickar
du på “Spara”.

OBS! Bilden som laddas upp måste vara i något av följande filformat: .jpeg, .jpg, .png,
.bmp för att kunna visas. Maximal filstorlek är 20 MB.

Flikar
Längst ned I Bubblan hittar du olika flikar. Här fyller du i de uppgifter som gäller för
anläggningen, skapar din processplan och din genomförandeplan, med mera. Beroende
på vilket processteg som projektet befinner sig i så finns olika flikar tillgängliga, så att du
alltid hittar det som är aktuellt för ditt projekt just för stunden.

Växla mellan olika projekt
Om du är kontaktperson för mer än en anläggning så kan du växla mellan de olika
projekten genom att klicka på “Projekt” I sidomenyn till vänster. Du får du upp en lista
med alla projekt där du står som vår kontaktperson.
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För att gå in och titta på ett projekt, klicka på ögat till vänster om p rojektnumret.

Backpilen
Använd alltid Bubblans backpil för att backa tillbaks till föregående vy.

Helskärmsvy
Du kan välja att se en flik i helskärmsvy för att få bättre översikt.
Klicka på den fyrkantiga markeringen längst upp till höger i fliken för att aktivera eller
stänga ner helskärmsläge.

Meddelanden och kommunikation med din projektledare
I Bubblan finns en meddelandefunktion för att kommunicera skriftligen med din
projektledare. Du hittar denna i fliken “Meddelanden”.

Det är viktigt att all kommunikation som rör projektet sker via Bubblan för att vi ska kunna
säkerställa lagring och arkivering av viktig information och korrespondens. Detta
underlättar för fonden om det sker byte av projektledare och det underlättar för
uppföljning av vad som sagt och om det sker personalförändringar hos er.
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Dokument
Du kan ladda upp dokument som du anser vara relevanta för projektet eller som din
projektledare bett dig att ladda upp i fliken med namnet “Dokument.” För att ladda upp ett
dokument, gå till fliken och välj vilken typ av dokument du önskar ladda upp.

Processsteg och aktiviteter i Bubblan
Processen i Bubblan består av sju processteg. Nedan finner du en överblick om vad som
sker i respektive steg:
1. Föranmälan har du gjort på vår hemsida. Vi allokerar en projektledare som
bedömer om din anläggning är kvalificerad för finansiering.
2. Dialog & processplan börjar med att du registrerar ett antal uppgifter som behövs i
det fortsatta arbetet. När vi har granskat uppgifterna träffas vi för att gå igenom
och diskutera vad som behöver göras före din ansökan till domstol. Detta
formaliseras i en processplan, en överenskommelse över vad som ska göras och
hur mycket det får kosta. Processplanen godkänns och attesteras av oss .
3. Ansökan om utbetalning kan du göra från det att processplanen är attesterad. Du
måste ha korrekta underlag* som styrker den kostnaden. Vi granskar, godkänner,
attesterar och betalar ut finansiering.
4. Dom/tillståndsprövning samlar uppgifter om omprövningen. Du laddar först upp
din ansökan och när domen har meddelats laddar du upp domslutet. Vi registrerar
de utdömda åtgärderna och låser elpriset för eventuell
produktionsförlustersättning.
5. Dialog & genomförandeplan innebär att du förbereder genomförandet, tar in
offerter och skriver en genomförandeplan inklusive budget för detta. Du ska även
beräkna framtida produktionsförluster. Vi granskar, ber om komplettering vid
behov, godkänner och attesterar.
6. Ansökan om utbetalning kan du göra löpande i takt med att du betalar dina
leverantörer efter det att genomförandeplanen är attesterad.
7. Avslut & uppföljning är det sista steget där projektet summeras och
slutrapporteras.
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* Det finns en manual för vilka kostnader du kan ansöka om finansiering för och vad
underlagen ska innehålla för att bli godkända.
Varje processteg i Bubblan innehåller ett antal aktiviteter för att säkerställa att allting som
ska göras blir gjort innan projektet går vidare till nästa processteg. En aktivitet har alltid
en ansvarig part – antingen du som verksamhetsutövare eller Fonden. Den som är
ansvarig är den som ska utföra något i aktiviten, och den som behöver klarmarkera
aktiviteten i Bubblan för att nästa aktivitet ska öppnas upp. Vilka aktiviteter som ingår i det
aktuella processteget och vem som är ansvarig kan du alltid se i fliken “Aktiviteter”.

Klarmarkering av aktiviteter
När du har följt instruktionerna och gjort allt som ska göras i en aktivitet som du ansvarar
för är det viktigt att du klarmarkerar denna så att d in projektledare blir notifierad om att
det är dags att ta projektet vidare till nästa steg. Klarmarkering av en aktivitet sker i rutan
”Vad händer nu?” genom att du klickar på den gröna länken ”Klicka här” vid ”Klarmarkera
aktivitet”. Den aktuella aktiviteten bockas då av och markeras som klar. Projektet flyttas
automatiskt vidare till nästa aktivitet, och om det är en aktivitet som Fonden ansvarar för
kommer din projektledare att få ett meddelande om detta. Om det är du som ansvarar
även för nästa aktivitet, följ instruktionerna i ”Vad händer nu?” och klarmarkera sedan
även denna aktivitet när du gjort det som efterfrågas.
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OBS! Det är viktigt att du gör klart det som efterfrågas i aktiviteten INNAN du
klarmarkerar den! De uppgifter och arbeten som efterfrågas i respektive aktivitet är
nödvändigt för att vi ska kunna behandla din ansökan till Fonden.

Byte av kontaktperson för projekt
Om du inte längre ska vara kontaktperson för ett eller flera av dina projekt, kontakta din
projektledare via fliken “Meddelanden”. Ange i meddelandet vem som är ny kontaktperson
samt mail och telefonnummer till denne. Projektledaren skapar då en användare till den
nya kontaktpersonen och flyttar över projektet. Efter att projektets kontaktperson har
uppdaterats kommer du inte längre att ha åtkomst till projektet via Bubblan.

Ett projekt i Bubblan från början till slut
Nu kommer vi att gå igenom alla steg i ett projekt från det att du har gjort en anmälan till
Vattenkraftens Miljöfond och har bedömts uppfylla Fondens Allmänna villkor . Din
projektledare kommer att skapa ett projekt för din anläggning, och en inloggning till
Bubblan.

Processsteg 2: Dialog & processplan
Det första du som användare ska göra i Bubblan är att registrera uppgifter som vi behöver
för att kunna hantera din ansökan. När vi har granskat uppgifterna träffas vi för att gå
igenom och diskutera vad som behöver göras före din ansökan till domstol. Detta
formaliseras i en processplan, en överenskommelse över vad som ska göras och hur
mycket det får kosta. Processplanen godkänns och attesteras av Fonden. Nedan följer en
guide för hur detta hanteras i Bubblan.
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2.1 Registrera uppgifter
För att kunna hantera din ansökan behöver vi grundläggande uppgifter om din
anläggning. De uppgifter som du ska fylla i finns i fliken med namnet ”Uppgifter ”. Jämte
flikens namn ser du även en röd siffra inom parantes. Denna anger hur många uppgifter
som du har kvar att fylla i.

Tips! När du går in i fliken “Uppgifter” rekommenderar vi att du väljer att visa denna i
helskärmsläge. Då blir det lättare att navigera och se vilka uppgifter du behöver fylla i.

De uppgifter som ska fyllas i är uppdelade i fyra olika kategorier; anläggningsuppgifter,
juridiska uppgifter, miljöuppgifter, och geografi, kultur och övriga aspekter. För att börja
fylla i uppgifterna, klicka in på respektive rubrik.
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I nästa vy fyller du i de uppgifter
som efterfrågas. Fält markerade
med * betyder att de är obligatoriska
och måste fyllas i för att du ska
kunna spara.

OBS! Det är viktigt att du fyller i
samtliga uppgifter under de fyra
olika rubrikerna för att vi ska kunna
hantera din ansökan.

Under rubriken ”Miljöuppgifter” så efterfrågar vi
information som hämtas från SMHIs Vattenwebb
och Länsstyrelsen. Instruktioner för hur du hittar
denna informationen finns i Bubblan i rutan ”Vad
händer nu?”. Klicka på länken till höger om ”Mer
information” för att ladda ner instruktionerna.
När du har fyllt i alla uppgifter som efterfrågas,
verifiera att det inte längre står någon siffra vid
namnet på fliken ”Uppgifter”. Om det fortfarande
står en siffra har du missat att fylla i någon uppgift
och behöver gå tillbaka och kontrollera att du
verkligen har angett all information.
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När all obligatorisk information är inlagd är du klar med det som ska göras i denna
aktivitet och kan därför klarmarkera denna. Det gör du genom att klicka på den gröna
länken ”Klicka här” i rutan ”Vad händer nu?”.

När du klarmarkerar aktiviteten meddelas din projektledare om att det är dags att granska
uppgifterna som du har lämnat in.

2.2 Analysera uppgifter (Fonden)
I nästa skede av processen granskar Fondens projektledare uppgifterna som du fyllt i.

2.3 Komplettera uppgifter
Om det saknas uppgifter eller om de behöver kompletteras med mer information kommer
din projektledare att be dig göra detta. Vad som behöver kompletteras skriver
projektledaren till dig i ett meddelande, och du får då ett mail till din registrerade
mailadress. OBS! Om du inte får något mail, kolla gärna din skräppost.
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I Bubblan kan du läsa vad din projektledare skrivit i fliken ”Meddelanden”:

För att göra kompletteringen, gå tillbaka till fliken ”Uppgifter” och korrigera eller
komplettera de uppgifter som projektledaren efterfrågat.
Därefter markerar du aktiviteten för komplettering som klar genom att klicka på den gröna
länken ”Klicka här” i rutan ”Vad händer nu?”. Din projektledare notifieras då om att
kompletteringen är gjord och kan granska uppgifterna på nytt.
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2.4 Granska/godkänna komplettering (Fonden)
Din projektledare går igenom eventuella kompletteringar . När uppgifterna är kompletta
godkänner din projektledare uppgifterna och projektet går vidare till nästa aktivitet.

2.5 Boka dialogmöte (Fonden)
Nu är det dags för det första mötet! Din projektledare på Fonden kommer att höra av sig
till dig för att boka in en tid. På mötet tittar ni gemensamt på anläggningens
förutsättningar och diskuterar hur man ska arbeta fram till prövningen.

2.6 Skapa processplan
Efter dialogmötet ska du skapa en processplan. Detta gör du genom att klicka på fliken
”Processplan” och därefter på knappen ”Skapa processplan”.

På nästa sida, fyll i alla fält som efterfrågas.
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I processplanen ska du också lägga upp de kostnader som du förväntar dig kommer att
uppstå fram tills att domstolsprövningen är genomförd. Kostnaderna ska baseras på de
anbud och offerter som du har fått in från olika leverantörer. Detta fungerar som en
budget för projektet. Kostnaderna ska fördelas på olika kostnadstyper och läggas in
exklusive moms. Obs! Det är viktigt att du bara inkluderar kostnader som är
ersättningsgilla enligt Fondens allmänna villkor och instruktioner.
För varje kostnadstyp och leverantör ska du skapa en kostnadsrad. Ange kostnadstyp,
leverantörens företagsnamn, estimerat belopp exklusive moms och beräknat kvartal då
sista fakturan från leverantören för det här arbetet kommer att komma. Du kan även lägga
till en kommentar om du t.ex. vill beskriva vad just denna leverantören ska utföra för
arbete. Notera att självrisken (15%) dras av automatiskt i Bubblan!
Du kan lägga till fler kostnadsrader genom att klicka på knappen ”Ny rad”.

Om du vill ta bort en hel kostnadsrad kan du göra det genom att klicka på kryssknappen
längst till höger vid den aktuella raden:

När alla kostnadsrader är tillagda och du har fyllt i de andra fälten på processplanen
klickar du på knappen ”Spara” längst ned.

Tips! Fram tills att du klarmarkerat din processplan kan du gå tillbaka och redigera eller
komplettera denna. Du behöver alltså inte fylla i alla uppgifter direkt utan kan fylla på vid
ett senare tillfälle.
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För att redigera en redan påbörjad processplan, gå till fliken ”Processplan” och klicka på
knappen ”Ändra processplan”.

När du är helt klar med processplan och har sparat klickar du på knappen ”Klarmarkera
processplan”.

Du kommer nu att komma till en sida som
beskriver vad processplanen innebär, att
du godkänner Fondens allmänna villkor
och att alla uppgifter du lämnat är riktiga.
Läs noggrant igenom denna text så att
du är införstådd i vad detta innebär!
Därefter bockar du för att du har tagit del
av och godkänner villkoren och klickar på
”Spara”.
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Därefter måste du klarmarkera aktiviteten i rutan ”Vad händer nu?” genom att klicka på
den gröna länken ”Klicka här”. Din projektledare kommer då att notifieras om att
processplanen är klar för granskning.

OBS! Om du enbart klarmarkerar processplanen och utan att klarmarkera aktiviteten
kommer inte din projektledare att bli notifierad om att planen är klar för granskning. Därför
är det viktigt att du klarmarkerar både processplanen och aktiviteten!

2.7 Granska processplan (Fonden)
Din projektledare kommer nu att granska din processplan och återkommer därefter till dig
när den godkänts eller om den behöver kompletteras.

2.8 Komplettera processplan
Om processplanen behöver kompletteras kommer du att få ett meddelande från din
projektledare i fliken ”Meddelanden”. Här kan du läsa vad som behöver kompletteras eller
ändras. Du får även en notis till din registrerade mailadress om att det finns ett nytt
meddelande att läsa.
För att komplettera processplanen, gå till fliken ”Processplan” och klicka på ”Ändra
processplan.

Gör de kompletteringar eller ändringar som din projektledare efterfrågat och klicka
därefter på ”Spara”. Klarmarkera därefter processplanen på nytt och godkänn villkoren.
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För att projektledaren ska bli notifierad om att du har gjort kompletteringen måste du
också klarmarkera aktiviteten. Detta gör du genom att klicka på den gröna länken ”Klicka
här” i rutan ”Vad händer nu?”.

2.9 Godkänna processplan (Fonden)
Din projektledare granskar processplanen på nytt och kommer att meddela dig när den är
godkänd, eller om någon ytterligare komplettering behövs.

2.10 Attestera processplan (Fonden)
När processplanen är godkänd så attesteras den även av Fonden. Efter att planen har
blivit attesterad så är den helt klar. Den färdiga processplanen kan du ladda ner i rutan
”Projektfakta”.

Processsteg 3: Ansökan & utbetalning
Nu när processplanen för din anläggning har blivit fastställd kan du börja söka ersättning
för de kostnader som du har fram till och med prövningen. När du gör en ansökan om
utbetalning är det viktigt att du säkerställer att du har kompletta och korrekta underlag
som uppfyller Fondens krav. Notera att du enbart kan söka ersättning för kostnadstyper
som finns med i din processplan.
Du kan göra flera ansökningar om utbetalning och på så sätt få ersättning för dina
kostnader löpande. I regel betalar Fonden ut ersättning en gång i kvartalet.
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3.1 Ansöka om utbetalning
För att göra en utbetalningsansökan, gå till fliken ”Ansök om utbetalningar”. Klicka
därefter på knappen ”Ansökan enligt processplan”.

På nästa sida fyller du i datum för ansökan, kostnadstyp, leverantör, beloppet på fakturan
och fakturadatum. Sedan ska du ladda upp fakturan som du har fått från din leverantör.
Detta gör du genom att klicka på knappen ”Bläddra…” och leta upp fakturan på din dator.
Om du vill kan du även fylla i en kommentar om fakturan, t.ex. vad för arbete den avser
eller annan information som kan vara bra att ha.

Om du vill ansöka om utbetalningar för flera fakturor på en och samma gång kan du lägga
till fler rader genom att klicka på knappen ”Ny rad” .

Vill du ta bort en rad gör du detta genom att klicka på krysset längst till höger om den
aktuella raden.
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När du har lagt till de fakturor du vill ansöka om utbetalning för klickar du på Spara.

Notera att du fortfarande kan gå tillbaka och redigera en utbetalningsansökan, t.ex. lägga
till fler rader eller ändra någon uppgift, ända tills att du klarmarkerat ansökan.
För att gå in och arbeta vidare på en påbörjad ansökan, gå till fliken ”Ansök om
utbetalningar” och klicka på ”Ansökan enligt processplan”. Då öppnas din påbörjade
ansökan på nytt och du kan fortsätta att lägga till rader, eller korrigera tidigare inlagd
information.
När du har sparat din ansökan och känner dig nöjd med den så ska du klarmarkera
utbetalningsansökan. Detta gör du genom att klicka på den lilla bocken till vänster om den
aktuella ansökan.
OBS! Efter att du klarmarkerat din ansökan kan du inte längre redigera den!

När du klarmarkerat din ansökan får din projektledare en notifiering om att det finns en
ansökan att granska. Om uppgifterna och underlagen är i enlighet med Fondens krav och
stämmer överens med processplanen kommer din projektledare att godkänna ansökan
och vi betalar ut ersättning vid nästa utbetalningstillfälle.
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3.1.2 Komplettering av utbetalningsansökan
Om det saknas information eller underlag kommer din projektledare att be dig komplettera
din ansökan. Vad som behöver kompletteras kan du läsa i fliken ”Meddelanden”.

För att göra kompletteringen, gå till fliken ”Ansök om utbetalningar” och klicka på
”Ansökan enligt processplan”. Då öppnas ansökningen upp så att du kan justera eller
komplettera enligt din projektledares instruktioner.
När du är klar klickar du på nytt på ”Spara” och klickar på den lilla bocken för att
klarmarkera ansökningen. Din projektledare notifieras då om att ansökningen är klar för
att granskas på nytt.

3.1.3 Godkännande av ansökan och utbetalning
När din ansökan uppfylla Fondens krav godkänner din projektledare ansökningen, och
därefter attesteras den enligt Fondens rutiner för attestering. Först när ansökan har
attesterats kommer en utbetalning att göras till det kontonummer som du har angivit i
processplanen.
Obs! Om projektledaren bedömer att din ansökan är ogrundad eller helt felaktig kan den
avslås i sin helhet. Den kommer då inte gå att komplettera utan istället får du göra en helt
ny ansökan.
Obs! Notera att du kan fortsätta göra ansökningar även när projektet gå tt vidare till ett
annat projektsteg. Du gör då på samma vis som beskrivet ovan.
Efter att den första utbetalningen har gjorts kommer din projektledare att klarmarkera
aktiviteten 3.1 Ansöka om utbetalning. Då blir nästa aktivitet tillgänglig; Anmäla
ansökningsdatum.
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3.2 Anmäla ansökningsdatum
När du har lämnat in din ansökan till domstolen behöver Fonden få information om detta . I
Bubblan, gå till fliken ”Dom” och klicka på knappen ”Anmäl ansökan till domstol”.

I nästa vy fyller du i målnummer och datum då du skickat in ansökan till domstol. Du
behöver även ladda upp en fil som innehåller din ansökan till domstol. Detta gör du
genom att klicka på ”Välj fil”.

När du fyllt i den efterfrågade informationen klickar du på ”Spara” längst ned på sidan.
För att din projektledare ska bli informerad om att du har skickat in din ansökan till
domstol måste du även klarmarkera aktiviteten. Detta gör du genom att klicka på den
gröna länken ”Klicka här” i rutan ”Vad händer nu?”.
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Processteg 4: Tillståndsprövning och dom
I detta processteg samlar vi in uppgifter om själva omprövningen. När domen har
meddelats laddar du upp domslutet i Bubblan. Fonden registrerar därefter de utdömda
åtgärderna och låser elpriset för eventuell produktionsförlustersättning.

4.1 Anmäla dom
När du har fått ett domslut ska detta laddas upp i fliken ”Dom”. Gå till denna flik och klicka
sedan på ”Anmäl domslut”.

I nästa vy, ange datum för domslut, senaste datum för överklagan samt datum för laga
kraft (detta är dagen efter senaste datum för överklagan). Du ska också fylla i till vilket
datum som arbetena ska vara utförda. Detta anges i domen. Avslutningsvis vill vi även att
du laddar upp en fil som innehåller domen.

När du fyllt i all information och laddat upp filen med domen klickar du på ”Spara”.
Därefter måste du markera aktiviteten som klar innan du går vidare. Det gör du genom att
klicka på den gröna länken ”Klicka här” i rutan ”Vad händer nu?”.
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När du gjort detta får din projektledare en notifiering om att det är dags för nästa steg.

4.2 Möte om dom (Fonden)
Efter att du har fått din dom från tillståndsprövningen är det viktigt att du går igenom den
tillsammans med din projektledare. Din projektledare kommer därför att ta kontakt med
dig och boka in ett möte för detta, antingen genom att skicka ett meddelande via Bubblan
eller genom att ringa dig.

4.3 Acceptera/överklaga dom
Vi behöver veta om du tänker acceptera eller överklaga din dom. Detta registrerar du i
fliken ”Dom” genom att klicka på knappen ”Acceptera/överklaga dom”.

På nästa sida väljer du om du vill acceptera eller överklaga, samt skriver in en kommentar
om hur du ställer dig till domen. Därefter klickar du på ”Spara” längst ner till vänster.

När du gjort detta ska du även klarmarkera aktiviteten genom att klicka på den gröna
texten ”Klicka här” i rutan ”Vad händer nu?”.
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4.4 Registrera utdömda åtgärder (Fonden)
Efter att du accepterat domen går projektet vidare till nästa aktivitet, i vilket din
projektledare kommer att registrera de åtgärder som utdömt s i Bubblan.

4.5 Fastställa elpris för ersättning (Fonden)
Din projektledare kommer även att registrera elpriskurvan som kommer att gälla för
ersättningen för eventuella produktionsförluster. Därefter går projektet in i
genomförandefasen.

Processteg 5: Dialog & genomförandeplan
I denna del av processen ska du förbereda genomförandet av de utdömda åtgärderna, ta
in offerter från leverantörer och skapa en genomförandeplan inklusive budget för detta.
Du ska även beräkna framtida produktionsförluster. Fonden kommer att stötta dig i
arbetet med detta. Fonden kommer också att granska planen innan den godkänns och
kommer vid behov att be dig om kompletteringar. När planen uppfyller alla krav och
beräkningen av framtida produktionsförluster är gjord godkänns planen av din
projektledare.

5.1 Planera genomförande
Nu är det dags att börja planera för genomförandet av miljöåtgärde rna. Fundera på
tidsplanen, ta in offerter från leverantörer och skissa på en projektplan. Offerterna och
andra dokument (t.ex. förfrågningsunderlag) kan med fördel laddas upp i fliken
”Dokument” så att din projektledare kan ta del av dessa.
När du har planerat på egen hand och är redo att diskutera med din projektledare,
klarmarkerar du aktiviteten genom att klicka på den gröna länken ”Klicka här” i rutan ”Vad
händer nu?”. Din projektledare blir då notifierad om att du är redo för att boka ett möte.
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5.2 Genomföra dialogmöte (Fonden)
Din projektledare kommer att kontakta dig via meddelande -funktionen i Bubblan eller över
telefon för att boka in ett möte där ni gemensamt diskuterar hur de utdöm da åtgärderna
ska genomföras.

5.3 Beräkna produktionsförlust och ersättning
Nu kan du beräkna produktionsförlust och ersättning om detta är aktuellt för din
anläggning. Du kan ladda ner filerna som används för beräkningen på vår hemsida
(www.vattenkraftensmiljofond.se), där hittar du också instruktioner för hur
beräkningsfilerna fungerar och hur du ska göra.
När du är klar med dina beräkningar laddar du upp dem i fliken ”Dokument” genom att
klicka på knappen ”Nytt dokument”.

På nästa sida väljer du vilken fil du vill ladda upp. Var noga med att välja
dokumenttyperna "Produktionsförlustberäkning" respektive ”Förlustersättningsberäkning”
så att det enkelt går att hitta dokumentet.

Du kan även ange en notering till dokumentet. När du valt fil, dokumenttyp och angett
eventuell notering klickar du längst ned på knappen ”Spara”.
Upprepa därefter samma procedur för att ladda upp nästa dokument.

26

2020-06-25

När du har laddat upp beräkningsunderlag för både produktionsförlust och ersättning
klarmarkerar du aktiviteten genom den gröna texten ”Klicka här” i rutan ”Vad händer nu?”.
Din projektledare kommer då att bli notifierad om att det finns beräkningar att granska.

OBS! Om du inte har någon produktionsförlust att rapportera behöver du inte ladda upp
något dokument, utan kan istället klarmarkera aktiviteten direkt så att du kan komma
igång med din genomförandeplan.

5.4 Kontrollera produktionsförlust och ersättning (Fonden)
I detta steg går din projektledare igenom beräkningsunderlagen som du laddat upp.

5.5 Skapa genomförandeplan
När din projektledare har gått igenom beräkningsunderlagen är det dags för dig att skapa
en genomförandeplan. Detta gör du i fliken ”Genomförandeplan”.
Klicka på knappen ”Skapa genomförandeplan”.

På nästa sida efterfrågas information som krävs för genomförandeplanen. Viss
information är redan förifylld baserad på uppgifter du lämnat tidigare i processen.
Notera att du kan börja fylla i planen och sedan spara för att färdigställa den vid senare
tillfälle. Detta gör du genom att klicka på ”Spara” längst ned till vänster.
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Nästa gång du vill arbeta med din genomförandeplan går du till fliken
”Genomförandeplan” och klickar på ”Ändra genomförandeplan” , så kan du fortsätta att
fylla i den efterfrågade informationen.

När du har fyllt i all information klickar du på ”Spara” längst ned till vänster.

När du är nöjd med informationen du har fyllt i och inte vill göra fler ändringar ska du
klarmarkera din genomförandeplan. Detta gör du genom att gå till fliken
”Genomförandeplan” och klicka på ”Klarmarkera genomförandeplan”.

OBS! Notera att du behöver fylla i minst en budgetrad för att kunna klarmarkera planen.
När du klickat på ”Klarmarkera genomförandeplan” kommer du till en sida som beskriver
vad genomförandeplanen innebär, att du godkänner Fondens allmänna villkor och att alla
uppgifter du lämnat är riktiga. Läs noggrant igenom denna text så att du är införstådd
i vad detta innebär! Därefter bockar du för att du har tagit del av och godkänner villkoren
och klickar på ”Spara”.
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För att din projektledare ska bli notifierad om att genomförandeplanen är klar för
granskning är det viktigt att du även klarmarkerar aktiviteten i Bubblan. Detta gör du
genom att klicka på den gröna texten ”Klicka här” i rutan ”Vad händer nu?”.

OBS! Om du enbart klarmarkerar processplanen och utan att klarmarkera aktiviteten
kommer inte din projektledare att bli notifierad om att planen är klar för granskning. Därför
är det viktigt att du klarmarkerar både processplanen och aktiviteten!

5.6 Granska genomförandeplan (Fonden)
Din projektledare kommer nu att granska din genomförandeplan och återkommer därefter
till dig när den godkänts eller om den behöver kompletteras.

5.7 Komplettera genomförandeplan
Om genomförandeplanen behöver kompletteras kommer du att få ett meddelande f rån din
projektledare i fliken ”Meddelanden”. Här kan du läsa vad som behöver kompletteras eller
ändras. Du får även en notis till din registrerade mailadress om att det finns ett nytt
meddelande att läsa.
För att komplettera genomförandeplanen, gå till f liken ”Genomförandeplan” och klicka på
”Ändra genomförandeplan”.
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Gör de kompletteringar eller ändringar som din projektledare efterfrågat och klicka
därefter på ”Spara”. Klarmarkera därefter genomförandeplanen på nytt och godkänn
villkoren.
För att projektledaren ska bli notifierad om att du har gjort kompletteringen måste du
också klarmarkera aktiviteten. Detta gör du genom att klicka på den gröna länken ”Klicka
här” i rutan ”Vad händer nu?”.

5.8 Godkänna genomförandeplan (Fonden)
Din projektledare granskar genomförandeplanen på nytt och kommer att meddela dig när
den är godkänd, eller om någon ytterligare komplettering behövs.

5.9 Attestera genomförandeplan (Fonden)
När genomförandeplanen är godkänd så attesteras den även av Fond en. Efter att planen
har blivit attesterad så är den helt klar. Den färdiga genomförandeplanen kan du ladda
ner i rutan ”Projektfakta”.
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Processteg 6: Ansökan & utbetalning
6.1. Ansöka om utbetalning
Efter att genomförandeplanen är klar och blivit attesterad av Fonden kan du löpande göra
utbetalningsansökningar för de kostnader du har under genomförandefasen. När du gör
en ansökan om utbetalning är det viktigt att du säkerställer att du har kompletta och
korrekta underlag som uppfyller Fondens krav. Notera att du enbart kan söka ersättning
för kostnadstyper som finns med i din genomförandeplan och inom den överenskomna
budgeten.
Du kan göra flera ansökningar om utbetalning och på så sätt få ersättning för dina
kostnader löpande. I regel betalar Fonden ut ersättning en gång i kvartalet.
För att göra en utbetalningsansökan, gå till fliken ”Ansök om utbetalning”. Klicka på
”Ansökan enligt genomförandeplan”.

Därefter fyller du i utbetalningsansökan och laddar upp underlag i enlighet med
instruktionerna i denna manuals avsnitt 3.1 Ansöka om utbetalning.
När du har laddat upp samtliga fakturor för hela projektet klarmarkerar du aktiviteten
genom att klicka på den gröna texten ”Klicka här” i rutan ”Vad händer nu?”.
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6.2 Ladda upp slutbesiktningsprotokoll
Nu är det dags att ladda upp ditt godkända slutbesiktningsprotokollet i fliken "Dokument".
Klicka på knappen ”Nytt dokument”.

På nästa sida, välj dokumentet som ska laddas upp och fyll i eventuell notering. Var
noggrann med att välja dokumenttyp "Slutbesiktningsprotokoll".

Klicka därefter på knappen ”Spara” för att ladda upp dokumentet.
Klarmarkera därefter aktiviteten genom att klicka på den gröna texten "Klicka här" i rutan
”Vad händer nu?”. Din projektledare kommer då att bli notifierad om att projektet kan gå in
i avslutningsfasen.
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Processteg 7: Avslut & uppföljning
Detta är projektets sista steg i vilket projektet summeras och slutrapporteras.

7.1 Slutrapportera genomförandet
När alla de utdömda miljöåtgärderna är genomförda behöver vi få veta det för att kunna
påbörja slutrapporteringen av projektet. I fliken "Avslut" klickar du på knappen " Anmäla
slutdatum”.

På nästa sida fyller du i slutdatum för genomförandet och trycker på ”Spara”.

Därefter klarmarkerar du aktiviteten genom att klicka på den gröna texten ”Klicka här” i
rutan ”Vad händer nu?”.

7.2 Genomföra slutmöte (Fonden)
Din projektledare kommer nu att kontakta dig för att boka in ett avslutningsmöte där ni
gemensamt går igenom projektet och resultatet.

7.3 Skapa slutrapport
För att skapa din slutrapport, gå till fliken ”Avslut”. Klicka på knappen ” Skapa slutrapport”.
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Fyll på nästa sida i summering av projektet så som du uppfattat det. Vi vill också att du
anger hur mycket entreprenadkostnader som har lagts på respektive utdömda åtgärd. Det
är viktigt att totalsumman stämmer överens med beloppet som du ansökt om utbetalning
för i tidigare steg.
När du fyllt i all information så klickar du på ”Spara”. Om du inte kan göra klart din
slutrapport direkt så kan du gå tillbaka och arbeta vidare med den vid ett senare tillfälle.

När du är nöjd med din slutrapport ska du klarmarkera denna genom att gå till fliken
”Avslut” och klicka på knappen ”Klarmarkera slutrapport”.
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På nästa sida bockar du för att du godkänner villkoren och klickar på knappen ”Godkänn”.

Därefter klarmarkerar du aktiviteten genom att klicka på den gröna texten ”Klicka här” i
rutan ”Vad händer nu?”. Din projektledare blir då notifierad om att slutrapporten är klar för
att granskas.

7.4 Utvärdera projektet (Fonden)
Din projektledare kommer nu att granska och utvärdera din slutrapport.

7.5 Komplettera slutrapport
Om något behöver kompletteras eller förtydligas i din slutrapport kommer din
projektledare att be dig om en komplettering. Vad som ska kompletteras kan du läsa i
fliken ”Meddelanden”.
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För att göra kompletteringen, gå till fliken ”Avslut” och klicka på ” Skapa slutrapport”.

Du kan nu göra de korrigeringar som din projektledare efterfrågat i slutrapporten. När du
är klar, klicka på ”Spara” längst ned till vänster.

Därefter ska du återigen klarmarkera din slutrapport genom att klicka på ”Klarmarkera
slutrapport” i fliken ”Avslut” och på nytt godkänna villkoren.

När detta är gjort ska du också klarmarkera aktiviteten genom att klicka på den gröna
texten ”Klicka här” i rutan ”Vad händer nu?”. Din projektledare notifieras då om att du har
utfört den efterfrågade kompletteringen.
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7.6 Godkänna slutrapport (Fonden)
Din projektledare kommer nu att granska och att godkänna din slutrapport. Om något
ytterligare skulle behöva kompletteras kommer din projektledare att meddela dig detta i
fliken ”Meddelanden”.
När slutrapporten blivit godkänd är projektet avslutat och det enda som återstår för
Fonden är att dra lärdom av hur projektet har fortlöpt , behöver du inte göra något mer i
Bubblan.

7.7 Dra lärdom (Fonden)
Detta är en aktivitet som Fonden utför internt för att utvärdera och dra lärdom av
projektet.

7.8 Stäng projektet (Fonden)
Projektet är nu stängt och avslutat.
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