
Information till leverantörer om Elektronisk faktura till 
Östhammars kommun 

 

Alternativ 1: Ni använder PEPPOL-nätverket 
Östhammars kommun är anslutet till PEPPOL-nätverket via accesspunkt CGI. 
Peppol Bis Billing 3 är den standard som används i PEPPOL-nätverket. 

Östhammars kommuns PEPPOL-ID: 0007:2120000290 

 

Alternativ 2: Ni använder InExchange som VAN-tjänst/operatör 
Om ni använder InExchange som tjänsteleverantör för svefaktura ska ni registrera 
Östhammars kommun som mottagare av e-faktura i ert kundregister hos 
InExchange. I InExchange-portalen hittar ni Östhammars kommun under rubriken 
”Utöka ditt nätverk”. 

 

Alternativ 3: Ni använder annan VAN-tjänst/operatör än InExchange  
Om ni använder annan VAN-tjänst/operatör än InExchange, tex CGI, Pagero, Opus 
Capita, Crediflow, Basware, PostNord/Strålfors med flera. 

Meddela Östhammars kommun med e-post till ekonomi@osthammar.se uppgift om 
er VANtjänst/operatör och er Partsidentitet. Invänta svarsmail från Östhammars 
kommun med bekräftelse på att routing är klar och ni kan skicka er första 
elektroniska faktura.  

Kontakta er VAN-tjänst/operatör för att få kopplingen till oss. En del 
faktureringssystem har ”inbyggd” koppling till VAN-tjänst för elektroniskt utskick av 
kundfakturor (tex Visma, FortNox, Hogia mfl), då måste ni be er leverantör av 
faktureringssytem upplysa er om vilken VANtjänst som ingår och ert PartsID. 

Östhammars kommuns partsuppgifter: 
VAN-tjänst   CGI 
PartsID för svefakturastandard SE2120000290 

Alternativ 4: Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura  
Om ni i dagsläget inte har någon lösning i ert faktureringssystem för elektronisk 
fakturering erbjuder Östhammars kommun er en kostnadsfri tillgång till InExchange 
fakturaportal för att skicka upp till 100 fakturor om året till oss. För att skapa ett 
konto i fakturaportalen registrerar ni er på www.inexchange.se 

 

Obligatoriskt krav på fakturareferens 
Avser faktureringen order via vårt e-handelssystem har ni fått ett ordernummer på 
beställningen. Fakturan ska märkas med ordernumret i fält för Ert ordernummer på fakturan. 
Inköpsordernumret har formatet INÅÅMMDD-löpnummer, exempelvis IN200115-3. 

Om fakturan avser annat köp än via vårt e-handelssystem ska referens anges, det är sex 

tecken, ZZ direkt följt av fyra siffror, exempelvis ZZ1234. Referens ska anges i fält för Ert 

referensnummer på fakturan. För information om aktuella referenser för er faktura ber vi er 

kontakta våra beställare inför kommande fakturering. 

För mer information om elektronisk faktura kontakta ekonomi@osthammar.se 
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