
               Instruktion E-faktura 
 

Elektronisk fakturering till Tingsryds kommun, 
dess bolag och stiftelser 

 

Lag om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277) 

Från den 1 april 2019 gäller en ny lag som innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av 
upphandlingslagarna ska faktureras med e-faktura. Övergången till e-faktura i Tingsryds kommun, 
dess bolag och stiftelser kommer att ske succesivt men på sikt kommer e-faktura vara standard och 
det enda fakturaformat som accepteras.  
 

Till leverantörer som kan skicka e-faktura 
Vi kan ta emot e-faktura på flera sätt och i olika format: 

Skicka via Peppolnätverket (i första hand) 
För att kunna skicka e-faktura via Peppolnätverket behöver ni som leverantör ange vår Peppol-adress 
till er operatörstjänst som därefter bekräftar kommunikationen. Våra e-adresser via Peppol anges i 
tabellerna. 

Format: Peppol Bis 3.0 

Skicka via samtrafik (s.k. VAN-tjänst/operatörstjänst) 
För att kunna skicka e-faktura via samtrafik behöver ni vara ansluten till Swedbanks operatörstjänst 
eller en operatörstjänst som samarbetar med Swedbank*.  Våra e-adresser i tjänsten anges i 
tabellerna, e-adressen utgörs av organisationsnummer utan bindestreck. Förutom e-adress behöver 
ni även uppge vår operatör SWEDSESS till er operatörstjänst. 

Format: Svefaktura 1.0 (SFTP med SBDH-header och tekniskt kuvert SFTI) 

I Raindance används leverantörens momsregistreringsnummer som identifierare av leverantör, 
momsregistreringsnumret ska därför finnas med i fakturaspecifikationen/-filen.  

OBS! PDF-faktura godtas inte som en e-faktura. Under en övergångsperiod kommer det dock fortsatt 
vara möjlighet att skicka faktura i pdf-format. 
 

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

• Att en giltig referens uppges på fakturan – med giltig menas en 6-ställig referens enligt formatet 
<123456>. Referensen uppges av beställaren vid beställning 

*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 
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Adresseringsuppgifter för e-faktura till Tingsryds kommun, dess bolag och 
stiftelser 
 

 

 

 

 

 

Tingsryds kommun 
Organisationsnummer 212000-0621 
Ansluten till distributionstjänst Swedbank, SWEDSESS 
E-adress via samtrafik (svefaktura) 2120000621 
E-adress via Peppolnätverket (peppolfaktura) 0007:2120000621 
Kontaktperson David Gustafsson 
E-post/telefon david.gustafsson@tingsryd.se 0477-44 146 

Tingsryds Energi AB 
Organisationsnummer 556132-8013 
Ansluten till distributionstjänst Swedbank, SWEDSESS 
E-adress via samtrafik (svefaktura) 5561328013 
E-adress via Peppolnätverket (peppolfaktura) 0007:5561328013 
Kontaktperson Björn Davidsson 
E-post/telefon bjorn.davidsson@tingsryd.se 0477-44 184 

Tingsryds Industristiftelse 
Organisationsnummer 829500-4264 
Ansluten till distributionstjänst Swedbank, SWEDSESS 
E-adress via samtrafik (svefaktura) 8295004264 
E-adress via Peppolnätverket (peppolfaktura) 0007:8295004264 
Kontaktperson Sara Runesson 
E-post/telefon sara.runesson@tingsryd.se 0477-44 122 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Organisationsnummer 556730-6583 
Ansluten till distributionstjänst Swedbank, SWEDSESS 
E-adress via samtrafik (svefaktura) 5567306583 
E-adress via Peppolnätverket (peppolfaktura) 0007:5567306583 
Kontaktperson Sara Runesson 
E-post/telefon sara.runesson@tingsryd.se 0477-44 122 

Tingsrydsbostäder AB 
Organisationsnummer 556872-6938 
Ansluten till distributionstjänst Swedbank, SWEDSESS 
E-adress via samtrafik (svefaktura) 5568726938 
E-adress via Peppolnätverket (peppolfaktura) 0007:5568726938 
Kontaktperson Björn Davidsson 
E-post/telefon bjorn.davidsson@tingsryd.se 0477-44 184 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Organisationsnummer 829500-1534 
Ansluten till distributionstjänst Swedbank, SWEDSESS 
E-adress via samtrafik (svefaktura) 8295001534 
E-adress via Peppolnätverket (peppolfaktura) 0007:8295001534 
Kontaktperson Björn Davidsson 
E-post/telefon bjorn.davidsson@tingsryd.se 0477-44 184 
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Till leverantörer som inte kan skicka e-faktura 

Har ni som leverantör ett ekonomisystem så är det troligt att systemet stödjer elektronisk 
fakturering, ta därför i första hand kontakt med er systemleverantör för att utreda möjligheterna till 
att skicka e-faktura. 

Till er som inte har ett ekonomisystem finns det idag en mängd olika företag som erbjuder olika 
lösningar för att på ett enkelt sätt skapa och skicka e-faktura. Som exempel kan bl.a. InExchange, 
Pagero eller fakturaportalen.se nämnas. 
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