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1 Allmänt om TAKILA-systemet
Infrastrukturstödet för eltrafik, biogas och förnybar vätgas konkurrensutsätts i ärendehanteringssystemet TAKILA. Energimyndigheten ansvarar för upprätthållandet av systemet.
1.1 Ibruktagande av applikationen
TAKILA-applikationen används med hjälp av en webbläsare. Applikationen startas genom att skriva in följande i webbläsarens adressfält:
https://takila.energiavirasto.fi
varmed applikationens infosida/startsida öppnas. Energimyndigheten rekommenderar
att TAKILA-systemet används med webbläsaren Chrome. Dessutom är det viktigt att
alltid vänta på att webbläsaren har utfört användarens åtgärd innan webbläsaren stängs
eller man går vidare i systemet. Till exempel kan åtgärder som att lämna ett anbud,
där man skapar en pdf-fil av anbudet, ta flera tiotals sekunder.
1.2 Rätt att uträtta ärenden i ärendehanteringssystemet TAKILA
Användarna av ärendehanteringssystemet TAKILA är fysiska personer. Ärenden uträttas alltid för ett företags, en kommuns eller ett samfunds räkning, eftersom fysiska
personer inte kan ansöka om eller få infrastrukturstöd. Personbeteckningen identifierar
en fysisk person och FO-numret identifierar den organisation som ansöker om stöd.
Rätten att uträtta ärenden ska ses till i god tid före den utsatta dagen, eftersom det
inte är möjligt att lämna ett anbud utan rätt att uträtta ärenden.
Samma användare få fullmakt att uträtta ärenden för flera olika organisationer. Av
systemtekniska skäl är det inte möjligt att begränsa rätten att uträtta ärenden till exempel projektspecifikt. Organisationens alla ärenden visas för organisationens användare i TAKILA.
Användaren kan ha representationsrätt till den organisation som ansöker om stöd utan
separat fullmakt för sin roll. De roller som ger representationsrätt och fullmakten beskrivs i allmänhet i en separat anvisning om befullmäktigande av användare till Energimyndighetens e-tjänster med Suomi.fi-fullmakt, som finns på adressen: https://energiavirasto.fi/sv/suomi.fi-fullmakter
1.2.1 När användaren har rätt att företräda den organisation som ansöker om
stöd
Om användaren har rätt att företräda den organisation som ansöker om stöd kan användaren gå direkt till ärendehanteringssystemet Takila. Till exempel har aktiebolagets
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rätt att företräda registrerats i handelsregistret, varifrån de automatiskt uppdateras i
tjänsten suomi.fi.
Användaren kan försäkra sig om sin rätt att företräda i organisationen genom att logga
in i tjänsten suomi.fi och kontrollera om organisationen kan väljas i punkten "Uträttande
av ärenden för ett företags räkning - välj det företag, den förening eller annat samfund
för vars räkning du vill uträtta ärenden". Om organisationen inte kan väljas saknas rätt
att företräda.
1.2.2 När användaren inte har rätt att företräda den organisation som ansöker
om stöd
Om användaren inte har rätt att företräda den organisation som ansöker om stöd, ska
en person med rätt att företräda bevilja användaren rätt att uträtta ärenden. Rätten att
uträtta ärenden ska grunda sig på fullmaktsärendet "Ansökan om infrastrukturstöd för
eltrafik och för användning av biogas i trafiken". Fullmaktsärendet i fråga finns i kategorin "Energiförsörjning". I fullmakten ingår också ansökan om infrastrukturstöd för
förnybart väte.
När rätten att uträtta ärenden har beviljats kan användaren försäkra sig om sin rätt att
uträtta ärenden genom att logga in med personliga koder i tjänsten suomi.fi. De rättigheter att uträtta ärenden som getts vid "Personliga fullmakter" nämns vid "Giltiga –
Erhållna fullmakter". Användaren ska noggrant kontrollera att fullmakten har getts till
rätt organisation och för att sköta rätt fullmaktsärende.

Kontrollera rätten att uträtta ärenden i god tid före den utsatta dagen!
Om fullmakten inte har getts på ändamålsenligt sätt visas efter inloggningen texten "Ingen användarrätt" och det finns ingen rätt att uträtta
ärenden. Det är inte möjligt att lämna anbud utan rätt att uträtta ärenden.
•
•

Har rätt fullmaktskod valts?
Har rätten att uträtta ärenden givits till rätt person?
Används rätt FO-nummer för den som ansöker om stöd?
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Alternativt kan man kontrollera rätten att uträtta ärenden genom att logga in i ärendehanteringssystemet Takila. Man kan försäkra sig om rätten att uträtta ärenden genom
att mata in eller redigera sökandens basuppgifter (se punkt 2 i anvisningen) eller genom
att inleda anbudsmallen i organisationens namn i en öppen infordran (se punkt 3.1 i
anvisningen).
1.2.3 Sammanslutningar som inte har företrädare antecknade i registret
Om användaren representerar ett samfund som inte har företrädare som antecknats i
registret, som till exempel en kommun, kan fullmakten förutsätta att Myndigheten för
digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande används.
Då kräver processen en ansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata,
vars handläggningstid har angetts vara cirka en vecka. För att få rätt att företräda är
det således skäl att inleda processen i god tid före den utsatta dagen. Mer information
om tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande finns på webbplatsen suomi.fi på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan.
1.3 Inloggning i systemet
När organisationen har gett sin företrädare fullmakt att uträtta ärenden i TAKILA-systemet i Suomi.fi-tjänsten, kan representanten logga in i systemet. Man loggar in i systemet på ett säkert sätt med hjälp av metoden för stark autentisering genom att klicka
på "Logga in".

Bild1: Inloggning i TAKILA-systemet sker på systemets startsida
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Energimyndighetens utsedda personer samt organisationernas representanter/befullmäktigade personer kan till exempel logga in i TAKILA-systemets skyddade användargränssnitt med bankkoder. När du loggar in med bankkoder, klicka på ikonen för den
bank du använder och identifiera dig med bankkoder på normalt sätt
Programmet loggar automatiskt ut användaren om Suomi.fi-identifikationen går ut. Efter ett eventuellt tidsavbrott måste man logga in i systemet på nytt. Det rekommenderade sättet att lämna applikationen är att använda menyvalet "Logga ut".
1.4 Systemets struktur
Systemet är uppbyggt på flikar och innehåller s.k. e-anvisningar som visas genom att
klicka på i-tecknet på bilden Bild2.

Bild2. TAKILA-systemets e-anvisning i fältet E-postadress

1.5 Vy för den sökande
Organisationens användare ser tre flikar när de loggar in i systemet: "Anbudsuträttningar", "Stödsökande" och "Anbud". Om systemet meddelar "Åtkomst nekad" på fliken
”Stödsökande” har användaren inga fullmakter till en enda organisation som ansöker
om stöd, se anvisningarna för att ge fullmakt under punkten 1.1.

Bild 3. Användaren har inte rätt till en enda organisation som ansöker om stöd i TAKILA-systemet.
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På fliken "Stödsökande" kan användaren lägga till den sökandes basuppgifter för den
organisation han eller hon företräder. Uppgifterna kan granskas och redigeras. Fälten
på grå botten kan användaren inte själv redigera, men de övriga fälten kan uppdateras
fritt av användaren själv. Uppdateringen av uppgifterna på anbudsblanketten behandlas
i punkterna 2.2 och 3.3.1.

Bild 4. Fliken Sökanden i den sökandes vy i TAKILA-systemet

På fliken "Anbudsuträttningar" kan användaren granska öppna och avslutade anbudsförfaranden. Via fliken kan användaren välja ett förfarande och lämna ett anbud via
länken "Anbud". Inlämnande av anbud behandlas i kapitlet 3.
På fliken "Anbud" kan användaren granska sina inledda och inlämnade anbud och deras
status. Det är möjligt att redigera och radera anbuden om anbudet har statusen "Ej
påbörjad" eller "Utkast". Om organisationer som användaren företräder har flera erbjudanden i vyn är det möjligt att ordna och filtrera eller göra sökningar med hjälp av fri
textsökning.

2 Angivande den sökandes basuppgifter
2.1 Lägga till en ny sökande
Användaren kan lägga till en ny sökande på fliken "Stödsökande" genom att klicka på
"Lägg till ny stödsökande" som syns på bilden Bild 4. Systemet öppnar en ny blankett
för användaren med basuppgifter om den sökande.
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Bild 5. Angivande av uppgifter om en ny sökande

Angivandet av uppgifterna inleds med att skriva in FO-numret för den organisation som
ansöker om stöd i fältet "FO-nummer". Systemet hämtar det officiella namnet på organisationen i fråga från databasen. Om namnet inte hittas, följ anvisningarna i informationsrutan nedan.

Lägg till den sökandes basuppgifter i god tid!
Om namnet på den sökande inte hittas och ”Company not found” visas i fältet
”Den sökandes officiella namn”, ska du omedelbart kontakta Energimyndigheten

infratuki@energiavirasto.fi
• Berätta i ditt meddelande med vilket FO-nummer du vill lägga till
uppgifter
• Energimyndigheten uppdaterar organisationens uppgifter i databasen
OBS! Avsaknaden av namn hindrar inte att uppgifterna sparas och anbud
lämnas, eftersom den sökande kan specificeras utifrån FO-numret. Angivande av uppgifter om den sökande i god tid gör det möjligt att uppdatera
uppgifterna innan anbudet lämnas in.
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Fyll i alla obligatoriska fält på blanketten och spara den. Observera i synnerhet att information om beslut om anbud och eventuella begäran om utredning skickas till kontaktpersonernas e-postmeddelanden. Fyll i fälten omsorgsfullt.
Om sparandet misslyckas, följ anvisningarna i felmeddelandet. Observera att uppgifterna om den som ansöker om stöd endast kan fyllas i för en sådan organisation vars
FO-nummer användaren har fått fullmakt att använda. Dessutom kan uppgifterna läggas till endast en gång per organisation. Om du har lagt till flera e-postadresser ska du
kontrollera att adresserna har separerats med ett dubbelkommatecken enligt e-anvisningen.

2.2 Redigering av uppgifter om den sökande
Organisationens användare kan redigera uppgifterna om den sökande via fliken "Stödsökande" genom att klicka på länken "Redigera" på organisationens rad. FO-numret och
den sökandes officiella namn kan inte ändras.
När användaren sparar ändringarna uppdateras uppgifterna i anbuden enligt följande:
•
•

Ändringar i fälten för bas- och adressuppgifter uppdateras i alla anbud.
Ändringar i befullmäktigade kontaktpersonens och biträdande kontaktpersonens
uppgifter uppdateras i anbud med statusen "Ej påbörjad" och "Utkast".

Om användaren vill lägga till en specifik kontaktperson för ett enskilt anbud ska du följa
anvisningen 3.3.1.
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3 Lämnande av anbud i anbudsförfarande
Offertens status i TAKILA-systemet är:

Ej påbörjad

Utkast

Anbudet
har
lämnats

Under
behandling

Anbudet
avgörs

Godkänt/
Avvisad

Bild 6. Anbudens status i TAKILA-systemet

Innan anbudet lämnas i anbudsförfarandet kan anbudet ha statusen "Ej påbörjad" eller
"Utkast". Då kan anbudet redigeras och sparas, raderas och det är inte ännu inkluderat
i anbudsförfarandet. När den som ansöker om stöd har lämnat ett anbud får det statusen "Anbudet har lämnats" fram till den utsatta dagen. Uppgifterna på anbudsblanketten kan inte längre ändras. Anbudet kan dock ännu dras tillbaka från anbudsförfarandet
på det sätt som beskrivs i punkt 3.6 i anvisningen.
Efter den utsatta dagen får anbudet statusen "Under behandling". Anbudet har nu lämnats till anbudsförfarandet och det är inte längre möjligt att dra det tillbaka. Om Energimyndigheten under behandlingen upptäcker brister i anbudet, kan Energimyndigheten begära en utredning av anbudet. Anbudet förblir med status "Under behandling".
När Energimyndigheten har behandlat anbudsförfarandet avgörs anbuden genom ett
administrativt beslut. Anbudet har tillfälligt statuset "Anbudet avgörs" när systemet
uppdaterar uppgifterna om anbudet. Efter beslutet får anbudet antingen status "Godkänd" eller "Avvisad" beroende på hur väl anbudet har lyckats i anbudsförfarandet.
3.1 Inledande av anbud
Deltagande i anbudsförfarandet sker på fliken "Anbudsuträttningar". Anbud med status
"Pågående” kan lämnas till förfaranden. Under förfarandet har grupperna som deltar i
förfarandet specificerats. På raden under "Anbud" kan man skapa en anbudsmall.
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Bild 7. Deltagande i anbudsförfarandet via länken "Anbud".

För ett avslutat anbudsförfarande är det möjligt att via samma länk se anbud som lämnats in till samma förfarande och samma grupp.
Länken öppnar vyn för pågående och inlämnade anbud av organisationer som användaren befullmäktigat i gruppen i fråga. Inled ett nytt anbud med att klicka på "Lägg till
anbud".

Bild 8. Lägga till ett anbud från Gruppens anbudssida.

Därefter väljer användaren i vilken organisations namn anbudet ska lämnas. Om det
finns flera fullmakter ser användaren alla de företag som han eller hon har fullmakt för
på listan. Om rätt organisation inte finns med på listan, ska fullmakten göras enligt
punkt 1.1 i anvisningens innan anbudet kan skapas.
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Bild 9. Användaren i vilken organisations namn anbudet lämnas.

När organisationen har valts klickar användaren på "Spara anbud".
Om användaren inte har lagt till Basuppgifter om den sökande för organisationen i fråga,
styr systemet användaren till att lägga till basuppgifterna efter att ha klickat på "Spara
anbud". Fyll i uppgifterna enligt anvisningarna vid punkt 2.1 och inled ett nytt anbud på
fliken "Anbudsuträttningar".
Om användaren har rätt fullmakt och organisationens basuppgifter har sparats i systemet på ändamålsenligt sätt, skapar systemet en anbudsmall för användaren. Om användaren vill lägga till flera anbud skapas alltid en anbudsmall via fliken "Anbudsuträttningar".

Bild 10. Anbudsmall för den sökande, anbudet har status "Ej påbörjad".

Anbudsmallens status är "Ej påbörjad" och dess uppgifter har förhandsifyllts på basis
av basuppgifterna för den sökande som valts. Kontrollera noggrant att rätt företag,
anbudsförfarande och grupp syns på anbudets rad! Genom att välja "Redigera anbudet"
kan användaren fylla i anbudsuppgifterna.
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Bild 11. Knappar för den sökande på anbudsblanketten

Ovanför rubrikerna på blankettens flikar visas fem aktiva knappar (Bild 11):
•
•
•
•
•

"Spara som halvfärdig”
"Kontrollera uppgifterna på blanketten”
"Spar och lämna anbudet”
"Öppna bilagorna”
"Stäng utan att spara”

När användaren för första gången klickar på "Spara som halvfärdig" ändras offertens
status till "Utkast". När sparandet är klart stänger systemet den öppna fliken. Stäng
inte webbläsaren och redigera inte uppgifterna innan anbudet har sparats!
Knappen "Kontrollera uppgifterna på blanketten" kontrollerar att alla frågor på blanketten har besvarats korrekt. Om uppgifterna är bristfälliga anges de med röda felmarkeringar. Genom att spara anbudet på nytt som halvfärdig försvinner markeringarna. Det
är bra att kontrollera uppgifterna innan anbudet lämnas in.
När uppgifterna har fyllts i korrekt och användaren vill lämna anbudet, klicka på "Spara
och lämna ett anbud". När sparandet är klart stänger systemet anbudsblanketten och
återvänder till fliken "Anbud". Stäng inte webbläsaren och redigera inte uppgifterna
innan anbudet har sparats! Om blanketten saknar information eller om till exempel om
den utsatta dagen redan har gått ut, går det inte att spara blanketten och systemet ger
användaren information om bristfälligheterna. Om sparandet lyckas ändras anbudets
status till "Anbudet har lämnats".
"Granska bilagorna till ansökan" öppnar en informationssida om anbudet, där eventuella
bilagor som lämnats till anbudet, samt senare beslutet om anbudet, sparas. Uppgifterna
kan också granskas via länken "Anbudsbilagor" på fliken "Anbud"
Knappen "Stäng utan att spara" stänger anbudet och sparar inte ändringar som gjorts
på blanketten.
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3.2 Raderande av anbud innan anbud lämnas
På fliken ”Anbud” är det möjligt att radera ett halvfärdigt anbud innan anbudet lämnas.
Raderingen sker genom att klicka på funktionsknappen "Radera", varefter systemet
ännu kontrollerar om användaren säkert vill radera anbudet. Om användaren bekräftar
raderingen försvinner anbudet från vyn. Anbud med status ”Ej påbörjad” och ”Utkast”
kan alltid raderas, oberoende av datum.
3.3 Ifyllande av anbud
3.3.1 Flik 1 - Basuppgifter
Fyll i alla uppgifter på fliken enligt den sökande och e-anvisningarna.
Uppgifterna om den sökande har förhandsifyllts i utifrån basuppgifterna. Om uppgifterna är bristfälliga ska uppgifterna ändras på fliken Sökande via den sökandes basuppgifter. Om det finns fel organisation på blanketten ska hela anbudet raderas enligt punkt
3.2 i anvisningen och en ny anbudsmall göras med rätt företags FO-nummer enligt
punkt 3.1.
Uppgifterna om den fullmaktshavande kontaktpersonen har förhandsifyllts utifrån basuppgifterna. Om uppgifterna är bristfälliga ska uppgifterna ändras på fliken Sökande via den sökandes basuppgifter.
Uppgifterna om reservkontaktpersonen har förhandsifyllts utifrån basuppgifterna. Om
uppgifterna är bristfälliga ska uppgifterna ändras på fliken Sökande via den sökandes
basuppgifter.
Anbudsspecifika kontaktuppgifter Om det är nödvändigt att fylla i en annan kontaktperson för ett enskilt anbud än för andra anbud, kan uppgifterna ändras på anbudsblanketten strax innan anbudet lämnas. När anbudsblanketten i övrigt är färdigt ifylld
uppdateras kontaktuppgifterna på fliken. Klicka därefter på "Spara som halvfärdig" och
sedan på blanketten "Spara och lämna anbud". Mellan sparningarna kan du ännu kontrollera uppgifterna på alla flikar. Om användaren lämnar blanketten och öppnar den på
nytt, ska uppgifterna om kontaktpersonen skrivas över från den sökandes basuppgifter.
3.3.2 Flik 1A – Miljömål
Fyll i alla uppgifter på fliken enligt den sökande och e-anvisningarna.
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3.3.3 Flik 2 - Projektuppgifter
Fyll i alla uppgifter på fliken enligt den sökande och e-anvisningarna.
Projektets namn fungerar som identifikation för anbudet i vyn "Anbud". Använd ett
kort och beskrivande namn. Informationen syns endast för användare som fått fullmakt
av den organisation som lämnat anbudet och för Energimyndighetens handläggare.
3.3.4 Flik 3 – Villkor för erhållande av stöd
Fyll i alla uppgifter på fliken enligt den sökande och e-anvisningarna.
3.3.5 Flik 4 - Finansiering och anbudsenligt stödbelopp
Fyll i alla uppgifter på fliken enligt den sökande och e-anvisningarna.
En lönsamhetskalkyl ska bifogas om stödbeloppet enligt anbudet är minst 500 000
euro. Spara blanketten innan du bifogar bilagan. Klicka på "Välj fil" och plocka lönsamhetskalkylen från din dator.

Bild 12. Lägga till lönsamhetskalkyl för anbud på flik 4.

När bilagans namn visas i rutan "Lönsamhetskalkyl", klicka på "Spara som halvfärdig".
Bilagan läggs till i anbudets uppgifter och bilagans namn försvinner från rutan i fråga.
Om kalkylen innehåller sekretessbelagda uppgifter, specificera och motivera uppgifterna på anbudsblanketten enligt den sökande och e-anvisningarna.
Du kan kontrollera att bilagan har lagts till genom att klicka på "Granska bilagorna till
ansökan". Kom ihåg att spara dina ändringar innan du går till anbudets informationssida. Bilagan som lagts till syns vid "Myndighetens handlingar". Observera att en bilaga
som lagts till inte kan raderas. Om det är nödvändigt att radera bilagan ska anbudet
raderas i sin helhet och en ny offert inledas.
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Bild 13. I rutan "Myndighetshandlingar” har en bilaga lagts till anbudet.

3.3.6 Flik 5 – Försäkringar och anbudets offentlighet
Fyll i alla uppgifter på fliken enligt den sökande och e-anvisningarna.
Under punkten Offentligheten av uppgifterna i anbudet ska den sökande ta ställning till om uppgifterna på anbudsblanketten är offentliga. Anbudsblanketten är i regel
ett offentligt dokument. Om anbudsblanketten ändå innehåller uppgifter som den sökande anser vara sekretessbelagda, ska de sekretessbelagda uppgifterna specificeras
och motiveras för hela anbudet på denna flik. Observera särskilt att projektets placering
inte kan vara sekretessbelagd information. Om en lönsamhetskalkyl har bifogats anbudet behandlas dess sekretess på flik 4 under punkt 3.3.5
Elektronisk delgivning innebär att sökandens beslut delges elektroniskt. När den sökande ger sitt samtycke till att de kontaktpersoner som angetts i anbudet meddelas per
e-post när beslutet kan ses i TAKILA-systemet. Vid vanlig elektronisk delgivning anses
handlingen ha delgivits den tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas (lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet,
13/2003 jämte senare ändringar).
Om samtycke till elektronisk delgivning inte ges, skickas beslutet per post till den sökandes officiella adress.
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Underskriften är tom på en halvfärdig anbudsblankett och kan inte fyllas i. När anbudet lämnas i anbudsförfarandet med knappen "Spara och lämna anbudet" fylls uppgifterna om den användare som loggat in automatiskt i fälten, dvs. Undertecknarens namn
och tidpunkt för undertecknande.
3.4 Lämnande av anbud till Energimyndigheten för behandling
När uppgifterna på anbudsblanketten är korrekta lämnas anbudet till anbudsförfarandet
genom att klicka på knappen "Spara och lämna anbudet" på anbudsblanketten. Vänta
tills inlämningsprocessen är slutförd och systemet för användaren vidare till fliken "Anbud". Stäng inte webbläsaren och redigera inte uppgifterna innan anbudet har sparats!
När ärendet har inletts vid Energimyndigheten får anbudet efter en stund ett diarienummer och anbudets status ändras till "Anbudet har lämnats". Om anbudet inte får
ett diarienummer inom en timme ska du kontakta Energimyndigheten infratuki@energiavirasto.fi för att kontrollera saken.

Bild 14. Ett anbud som lämnats in har diarienummer och status är "Anbudet har lämnats”

3.5 Utskrift av anbud
När anbudsblanketten har lämnats in kan anbudet skrivas ut eller sparas i pdf-format
genom att klicka på länken "Bilagor till anbudet" på anbudets rad i vyn "Anbud". Anbudsdokumentet visas i punkten Myndighetens handlingar under rubriken "offert | Konkurrensutsättning av infrastrukturstöd".
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Bild 15. Anbudsblanketten kan öppnas i pdf-format via den blå länken "tarjous | Infrastruktuurituen
kilpailutus".

3.6 Radering av ett lämnat anbud före utsatt dag
Om den sökande vill dra tillbaka anbudet från anbudsförfarandet före den utsatta dagen, kan anbudet raderas från anbudsblanketten. Till anbudsblanketten kommer du via
fliken "Anbud" via länken "Öppna anbud" på anbudets ärenderad. När anbudet har lämnats och det har fått ett diarienummer finns knappen "Radera anbudet" på blanketten
fram till det utsatta datumet.

Bild 16. Ett lämnat anbud kan raderas innan den utsatta dagen
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Genom att klicka på "Radera anbudet" och bekräfta i den varningstext som öppnas att
användaren säkert vill radera anbudet, kan användaren permanent radera anbudet från
anbudstävlingen och datasystemet, varmed man inte längre kan återvända till det.
3.7 Beslut om godkännande av anbud
När Energimyndigheten har avgjort anbudsförfarandet och beslutet har meddelats ändras anbudets status till antingen "Godkänd" eller "Avvisad" beroende på om projektet
har beviljats stöd.
Sidan med information om anbudet blir synlig för alla användare som den sökande har
befullmäktigat under "Energimyndighetens beslut och bilagor till beslutet". Beslutsdokumentet kan öppnas via den blå länken Dokumentets namn. Du kommer till informationssidan på fliken Anbud som visas på bild 14, via länken "Bilagor till anbudet" på
raden med information om anbudet.

Bild 17. Energimyndighetens beslut på sidan med information om anbudet.

