
 

 

Bengtsfors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun och Melleruds kommun 

samt våra bolag och kommunalförbund vill informera våra leverantörer om lagen, lag 

(2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. 

Lagen trädde i kraft 1 april 2019. Lagen innebär att elektronisk fakturering till följd av 

offentlig upphandling till kommuner, landsting, myndigheter och bolag som är upphandlande 

myndigheter kommer bli obligatorisk. Lagen gäller upphandlingar som påbörjats efter 1 april 

2019, och gäller alla inköp oavsett värde även direktupphandling.  

Leverantörer till offentlig sektor ska sända elektroniska fakturor enligt ett av följande 

alternativ: 

a) PEPPOL BIS Billing 

b) SFTI fulltextfaktura 

c) Annat överenskommet format 

d) Via den leverantörsportal vi erbjuder, en webbaserad kostnadsfri portal som våra 

leverantörer kan använda för att skicka oss elektroniska fakturor.  

Leverantörer ska från kontraktets/ramavtalets tecknande kunna kommunicera elektroniskt 

med oss på något av följande sätt: 

1. Via PEPPOL-nätverk 

2. Via partsuppsättning mot vår operatör 

3. Via den webbaserade leverantörportal vi erbjuder 

 

Vad innebär detta för er som leverantör till Dalslandskommunerna? 

För er innebär den nya lagen att fakturor ska skickas som elektronisk faktura, det gäller alla 

inköp, hit räknas även direktupphandlingar med inköp som görs över disk som sedan 

faktureras till kommunen.  

 

Skickar ni inte elektronisk faktura idag kan ni kontakta er leverantör av ekonomisystem, de 

flesta ekonomisystem har funktionen att skicka elektroniska fakturor. Finns inte den 

möjligheten erbjuder varje kommun en fri portal där ni kan skapa och skicka er faktura 

elektroniskt till oss. Även en del banker erbjuder en portal för att skicka elektroniska 

fakturor.  

 

PDF-fakturor räknas inte som elektroniska fakturor.  



Adresser för elektroniska fakturor 

Här nedan följer information för att kunna skicka elektronisk faktura till respektive kommun, 

förbund och bolag, se mer information på respektive organisations hemsida. 

Kommun 1. Elektronisk 
adress via PEPPOL 

2. 
Faktura- 
operatör 

Elektronisk 
adress 

3. 
Leverantörs-
portal 

 0007:2120001470 InExchange Org.nr 
2120001470 
GLN: 
7362120001477 

Fri portal 

 0007:2120001413 InExchange Org.nr 
2120001413 
GLN:  
7362120001415 

fri portal 
 

 0007:2120001421 InExchange Org.nr 
2120001421 
GLN: 
7362120001422 

Fri portal 

 0007:2120001488 InExchange Org.nr 
2120001488 
GLN:  
7362120001484 

Fri portal 

 0007:2220000877 InExchange Org.nr 
2220000877 
GLN:  
7362220000875 

Fri portal 
 

 0007:5565181525 InExchange Org.nr 
5565181525 
GLN:  
7365565181520 

Fri portal 
 

 

 0007:5565021127 InExchange Org.nr 
5565021127 
GLN 
7365565021123 

Fri portal 
 

 0007:5565021119 
 

InExchange Org.nr.  
5565021119 
GLN: 
7365565021116 

Fri portal 

 0007:5565263596 InExchange Org.nr.  
5565263596 
GLN:  
7365565263592 

Fri portal 

 
0007:5565279485 InExchange Org.nr: 

5565279485 
GLN: 
7365565279487 

Fri portal  

 0007:5565284329 InExchange Org.nr: 
5565284329 
GLN 
7365565284320 

Fri portal 
 

 

https://web.inexchange.se/inexchange/mottagare/bengtsfors
https://web.inexchange.se/inexchange/mottagare/dalsed
https://web.inexchange.se/inexchange/mottagare/fargelanda
https://web.inexchange.se/inexchange/mottagare/mellerud
https://web.inexchange.se/inexchange/mottagare/dalsland
https://web.inexchange.se/inexchange/mottagare/bengtforshus
https://web.inexchange.se/inexchange/mottagare/bengtsforsenerginat
https://web.inexchange.se/inexchange/mottagare/bengtsforsenergi
https://web.inexchange.se/inexchange/mottagare/edshus
https://www.valbohem.se/
https://web.inexchange.se/inexchange/mottagare/valbohem
https://web.inexchange.se/inexchange/mottagare/mellbo

