
                                
 

 

Viktig information till dig som är leverantör till Degerforsbyggen AB, 

Degerfors Industrihus AB och Degerforsbolagen AB 
 

 

Lag om krav på e-faktura till offentlig sektor från 1 april 2019 
Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att ni som leverantörer alltid ska skicka era 

fakturor till oss som elektroniska fakturor. Observera att PDF inte godtas som elektronisk faktura.  

Efter den 1 maj 2019 kommer vi inte längre att ta emot PDF- eller pappersfakturor från er som 

leverantörer. 

Här kan du läsa mer om lagkravet: https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-

faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/sa-forbereder-du-dig 

 
 

Till leverantörer som redan idag kan skicka e-faktura 
Vi har flera sätt att kunna ta emot e-fakturor från våra leverantörer: 

- Skicka till oss via operatörstjänst (så kallad VAN tjänst) 
För att kunna skicka elektroniska fakturor till oss behöver ni vara anslutna till Swedbanks 

operatörstjänst eller en operatörstjänst som samarbetar med Swedbank1. Vår e-adress i 

tjänsten hittar du på nästa sida.  

 

- Skicka till oss via Peppolnätverket 
För att kunna skicka till oss via Peppolnätverket behöver ni skicka till oss via vår 

Peppoladress. Vår e-adress via Peppol hittar du på nästa sida. 

 

Mindre leverantörer   
Om du som leverantör endast skickar ett fåtal fakturor till oss, finns det företag som erbjuder en 

tjänst där du som leverantör kan registrera fakturorna direkt på webben.  

 

                                                           
1 Swedbanks operatörstjänst är en s.k. öppen lösning, som erbjuder möjlighet att distribuera e-fakturor via 
följande operatörstjänster: Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Den Danske Bank 
Tieto, CGI, Strålfors, OpusCapita, Pagero, InExchange, Basware, EVRY, Lexmark/ExpertSystems, VismaProceedo, 
Addett, IntrumJustitia, CrediFlow, EDI Solutions, Logiq, Sproom, Palette, Compello, Liaison Technologies, 
TrueCommerce 
 

Mer om Swedbanks och Sparbankernas lösning kan ni läsa på www.swedbank.se/e-faktura  

https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/sa-forbereder-du-dig
https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/sa-forbereder-du-dig
http://www.swedbank.se/e-faktura


 

Våra krav på fakturan 
För att vi ska kunna ta emot och läsa in fakturan finns följande krav: 

 Att en giltig referens uppges på fakturan – referensen styr fakturan till den person hos oss som 
ska godkänna fakturan  

 Den 4-ställliga referensen ska alltid anges på fakturan. Referensen uppges av beställaren vid 
beställning. Den information som skickas med i beställningsmailet till er ska med i fakturan. 
Refkod, projektnr, kst 0-7: 

 
Ta gärna kontakt med oss innan den första e-fakturan skickas, ekonomi@degerforsbyggen.se 

Nedan angivna E-postadresser är endast för kontakt ej fakturor. 

Adresseringsuppgifter för att fakturera elektroniskt till oss 

 

 

 

 

 

  

Organisationsnummer 556082-5076 

Namn Degerforsbyggen AB 

Ansluten till distributionstjänst Swedbank, SWEDSESS 

E-adress via operatörstjänst 5560825076 

E-adress via Peppolnätverket 0007:5560825076 

GLN 7365560825078 

Kontaktperson Eva-Lena Persson 

Kontakt, E-post ekonomi@degerforsbyggen.se  

Fakturareferens Referens ska alltid anges på fakturan med en 4-siffrig kod 

   

Organisationsnummer 556714-8423 

Namn Degerfors Industrihus AB 

Ansluten till distributionstjänst Swedbank, SWEDSESS 

E-adress via operatörstjänst 5567148423 

E-adress via Peppolnätverket 0007:5567148423 

GLN 7365567148422 

Kontaktperson Eva-Lena Persson 

Kontakt, E-post ekonomi@degerforsbyggen.se  

Fakturareferens Referens ska alltid anges på fakturan med en 4-siffrig kod 

 

Organisationsnummer 556526-4289 

Namn Degerforsbolagen AB 

Ansluten till distributionstjänst Swedbank, SWEDSESS 

E-adress via operatörstjänst 5565264289 

E-adress via Peppolnätverket 0007:5565264289 

GLN 7365565264285 

Kontaktperson Eva-Lena Persson 

Kontakt, E-post ekonomi@degerforsbyggen.se  

Fakturareferens Referens ska alltid anges på fakturan med en 4-siffrig kod 
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