
Elektronisk leverantörsfaktura till Danderyds kommun 212000-0126.

E-faktura
Alla fakturor till en upphandlande myndighet ska enligt lag vara elektroniska. Lagen gäller avtal, inköp och upphandlingar 
från 1 april 2019.

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

Vi har flera sätt att kunna ta emot e-fakturor från våra leverantörer:

Skicka till oss via operatörstjänst (sk. VAN tjänst) 
För att kunna skicka elektroniska fakturor till oss behöver ni vara anslutna till Swedbanks operatörstjänst eller en operatörs-
tjänst som samarbetar med Swedbank*. 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 Peppol adress. Vårt Peppol-id hittar du på 
nästa sida. 

OBS! enligt lagkravet godtas inte PDF som en e-faktura.



Adressuppgifter elektroniska leverantörsfakturor.

Danderyds kommun

Organisationsnummer 212000-0126 

Namn Danderyds kommun

Fakturaväxel/VAN operatör Swedbank, SWEDSESS 

E-adress via operatörstjänst 2120000126 

PEPPOL-id 0007:2120000126 

E-post ekonomi@danderyd.se 

Fakturareferens Referensen är en numerisk kod som ska bestå av 6 siffror utan mellanslag.

Leverantör

Organisationsnummer      

Företagsnamn      

Fakturaväxel/VAN operatör      

E-adress via operatörstjänst      

PEPPOL-id      

E-post/telefon      

Bankgiro/Plusgiro      

Ifylld blankett e-postas till ekonomi@danderyd.se

Våra krav på fakturan 

För att Danderyds kommun ska kunna ta emot och läsa in fakturan finns följande krav: 
 • Fakturamottagare måste vara Danderyds kommun.
 • Giltig referens, som styr fakturan till den person hos Danderyds kommun som godkänner fakturan.  

Referensen är en numerisk kod som ska bestå av 6 siffror utan mellanslag.

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

*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
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