
Ansökan om utbetalning
Delutbetalning

Skräppdödaren
Exempelansökan konstruerad av Landsbygdsnätverkets 
innovationssupport i samarbete med Jordbruksverkets handläggare

ÖVERGRIPANDE

Ansökan du söker delutbetalning för
2017-xxxx-6 Ansökan om projektstöd - Skräppdödaren

Uppgifter om stödmottagare

funded by

PARTICIPATING  IN

C/o adress:
Telefonnummer 
- inkl. riktnr:       070-1234567
Mobilnummer:  070-1234567
E-postadress: david.o.svensson@telia.com

Person eller Org. nummer:      771023-5678
Namn:        David Svensson, Vallgården AB
Utdelningsadress:     Vallgården 123
Postnummer:      55300
Postort:       Jönköping

Generella uppgifter om ansökan

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen? 
Svar: Ja

KONTAKTPERSONER

Land:           Sverige
Telefonnummer - inkl. riktnr:     070-1234567
Mobilnummer:          070-1234567
E-postadress:          david.o.svensson@telia.com
Ansvarsområde :          Projektledning, ekonomi 

Kontaktperson:               David Svensson
Namn:                David Svensson
Utdelningsadress:             Vallgården 123
Postnummer:              55300
Postort:               Jönköping



Uppgifter om utbetalningen

Är du som stödmottagare skyldig att följa någon av upphandlingslagarna?  
Svar: Nej

Försäkrar du att din organisation har riktlinjer för användning av direktupphandling?   
Svar: Inte aktuellt 

Försäkrar du att din organisation har dokumenterat skälen för direktupphandlingarna?  
Svar: Inte aktuellt 

Har du köpt in varor eller tjänster av samma slag i din övriga verksamhet som du redovisar i din ansökan 
om utbetalning?   
Svar: Nej 

Kommer du att kunna slutredovisa investeringen eller projektet i tid?  
Svar: Ja 

Har du ansökt eller blivit beviljat undantag från kravet på betalningsbevis?
Svar: Nej

Genomförandet av investeringen eller projektet

Följer investeringen eller projektet ditt beslut om stöd?  
Svar: Ja

Andra sökta och beviljade stöd

Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan? 
Svar: Nej

Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar upp i denna ansökan? 
Svar: Nej

Lägesrapport

Beskrivning av den genomförda investeringen eller projektet under den period som ansökan om 
utbetalning gäller. 
Svar: Vårt arbete går i huvudsak enligt plan. Nedan beskriver vi vilket arbete som har utförts under 
perioden under respektive aktivitet. Vi beskriver även de problem och utmaningar som vi har stött på 
hittills som ni på Jordbruksverket har nytta av att känna till.

Aktivitet 1 Projektstart och kravspecifikation utifrån skräppans biologi
Vi har genomfört ett uppstartsmöte den xxxx med samtliga samarbetsparter i Jönköping. 
Projektgruppen har därefter trä�ats en gång till i Jönköping den xxxx under perioden för att tillsammans

OM UTBETALNINGEN



tillsammans arbeta med kravspecifikationen utifrån biologi. 

Se underlag 318 och 319 samt tidsunderlag från samarbetspartners.

Aktivitet 2  Delprocesser inför tillverkning av prototypen. 
Den självkörande basenheten och bearbetningsorganet har projekterats av HUGA efter de biologiska 
parametrar som fastställts av RISE och SLU. Projektet har även tagit fram tillverkningsritningar för 
basenheten. Vi har tagit in konsulten TB för konstruktion av GPS-systemet.

Under perioden har RISE, Huga, SLU och Vallgården AB även arbetat med projektering för tillverkning av 
den fullständiga prototypen med basenhet, bearbetningsorgan, kamera med sensorer och bildanalys, 
registrering och loggning samt styrsystem.

Se underlag 373 och tidsunderlag från samarbetspartners.

Aktivitet 3 Tillverkning/sammansättning av de olika delarna till prototypen
Projektet har påbörjat tillverkningen av en basenhet som har plats för GPS utrustning. 

Se underlag 363

Avvikelser, aktivitet 3 
Under den inledande tillverkningsprocessen av basenheten har vi stött på problem till följd av fel på 
tillverkningsritningarna. RISE och HUGA har behövt lägga ca 50 timmar extra på aktivitet 2 och 3 än 
planerat. Vår bedömning är däremot att vi med denna insats kommer kunna spara motsvarande tid i 
aktivitet 4-5. 

Se tidsunderlag från samarbetspartners.

Aktivitet 4 Test av de olika delarna och modifiering av dem efter behov.
Under perioden har Gunnel påbörjat planering av fälttester och kontakt med potentiella gårdar. 

Se underlag 370. 

UTGIFTER

Nr
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Underlag nr
318

319

350

362

363

370

373

380

321.365.385

321.365.386

Faktura nr
23452

23453

235

9796

679

1659555

F18-02

235

45

46

Betaldatum
20171106

20171106

20181212

20181212

20180110

20180310

20180310

20180310

20180310

20180310

Utgiftstyp
Övriga utgifter

Övriga utgifter

Utgifter personal

Utgifter personal

Övriga utgifter

Övriga utgifter

Övriga utgifter

Utgifter personal

Utgifter personal

Ind. kostnader

Leverantör
SJ

Clarion

RISE

SLU

Signaldata AB

Betesråd HB

TB konsult

HUGA AB

Vallgården AB

Vallgården AB

Beskrivning
Resa Lisa L & Urban L. Uppsala - Jönk - t o r

Hotell Jönk. Lisa L & Urban L, 2 rum

Arbete i projekt okt-nov. 

Arbete i projekt okt-nov. 

Utrustning för positionering, GPS

Projektledning, ekonomi, projektarbete 

Arbete konsult. GPS system 

Projektarbete/konstruktion 

110h projektarbete

Indirekta kostnader 16,3% enligt beslut JV

Belopp (kr)**
2500

1652

60167    A
56086    A
18950

13420    B
18000

160435   A
104268   C
16996    D

A - Arbetskostnader och indirekta kostnader särredovisas på faktura. Projektdagbok bifogas faktura. 
B - Med enhetstaxa (220 kr/tim) krävs enbart projektdagbok som bilaga till fakturan.
C - Summering av lönekostnaderna för projektägande bolag under aktuell period.
D – Indirekta kostnader särredovisas från lönekostnader i utbetalningen.
E – Underlag hänvisar till verifikatnr i utdrag från huvudboken.

** Exklusive moms
Summa utgifter exklusive moms: 452 474 kr
Dina redovisade utgifter har betaldatum mellan 2017-11-06 och 2018-03-10

Fakturadatum
20171105

20171105

20171203

20171204

20171228

20180222

20180301

20180305

20180308

20180309



Bifogade bilagor

*Annan bilaga: Betalningsbevis och fakturor.pdf 
*Annan bilaga: Projektdagbok Vallgården AB.pdf
*Annan bilaga: Lönespecifikationer Vallgården AB, David Svensson.pdf
*Annan bilaga: Beräkning av timlön David Svensson

Vid behov *Annan bilaga: Kompletterande lägesrapport inkl bilder på prototyper, ritningar etc)

BILAGOR

FINANSIERING


