
 

 

Information till leverantörer vid elektronisk fakturering 
 

Vi har två olika 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 via VAN tjänst behöver ni vara anslutna till 

Swedbanks operatörstjänst eller en operatörstjänst 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. Vår e-adress via Peppol hittar du på nästa sida. 

Våra krav på fakturan 

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

En 3-ställlig referens ska alltid anges på fakturan och placeras i fältet Beställarreferens – se 

bild nedan där 968 står. Referensen styr fakturan till den person hos oss som ska godkänna 

fakturan.  

Eventuellt objektnummer och projektnummer ska också anges på fakturan och placeras (om 

möjligt) i fältet Beställarreferens2 – se bild nedan där 307 står.   Finns inte möjlighet att 

placera dessa i Beställarreferens2 kan de med fördel placeras i fältet Fakturameddelande. 

 

*Swedbanks fakturaväxel är en s.k. öppen lösning, som erbjuder möjlighet att skicka e-fakturor via följande 

fakturaväxlar/operatörer: 

 Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Den Danske Bank 

 Tieto, CGI (fd Logica), Posten/Strålfors, OpusCapita (fd Itella), Pagero, InExchange, Basware, Evry, 

ExpertSystems, Intrum Justitia, Scancloud, CrediFlow, Palette, EDI Solutions, Sproom, Logiq, 

TrueCommerce, eBuilder, Compello och Liaision Technologies. 



 

 

 

Uppgifter för att kunna ta emot elektroniska fakturor 

 

Fyll i era uppgifter och maila blanketten till: e-faktura@hoorfast.se 

 

 

 

Höörs Fastighets AB 

Organisationsnummer 556019-3350 

Namn Höörs Fastighets AB 

Fakturaväxel/VAN tjänst Swedbank, SWEDSESS 

E-adress (VAN-tjänst) 5560193350 

E-adress (Peppol) 0007:5560193350 

Kontaktperson Lottie Pedersen 

E-post/telefon lottie.pedersen@hoorfast.se / 0413-289 02 

Fakturareferens Höörs Fastighets AB:s referenser ska alltid anges på fakturan 

Leverantör 

Organisationsnummer 
 

Företagsnamn 
 

Fakturaväxel/VAN tjänst 
 

E-adress (VAN-tjänst) 
 

E-adress (Peppol) 
 

Kontaktperson 
 

E-post/telefon 
 

Övrigt 
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