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Faktureringsrutin – Information till leverantörer 
  
Fakturering till Nybro Elnät AB med dotterbolagen Nybro Energi AB och Nybro Värmecentral AB. 
 

Krav på korrekt 8-siffrig beställarreferens 
 
Samtliga fakturor som sänds till oss skall innehålla en korrekt beställarreferens som består av 8 siffror. Beställarreferensen 
erhålls av beställaren. Referensen ska anges på första sidan i fakturans sidhuvud. Märk gärna med ”Er referens” eller 
motsvarande benämning så att referensen framgår tydligt. 
 

Fakturaformat 
 
Vi föredrar att ni skickar fakturor elektroniskt till oss. Det finns två olika sätt att skicka e-fakturor till oss. De riktar sig till dig 
som använder integrerade programvaror (exempelvis ert affärssystem). Som sista alternativ ser vi traditionell fakturering 
genom att faktura skickas till vår fakturaadress i Malmö. 
 
Nedan följer information om de olika alternativen: 
 
1. PEPPOL - är ert företag anslutet till PEPPOL så föredrar vi att ni börjar använda denna kanal för att skicka e-fakturor till 
oss.  
 
Nybro Elnäts Peppol ID är:   0007:5560584897 
Nybro Energis Peppol ID är:   0007:5565279162 
Nybro Värmecentrals Peppol ID är:  0007:5567773923 
 
2. Standardkanalen – är ert företag anslutet till en operatör som har samtrafiksavtal med Visma Proceedo så räcker det 
med att ni kontrollerar att ni har rätt Parts ID på oss och att ni informerar er operatör om att vi har Visma Proceedo som 
operatör.  
 
Nybro Elnäts Parts ID : 5560584897 
SE556058489701  
GLN: 7381020285015 
Nybro Energis Parts ID : 5565279162 
SE556527916201  
GLN: 7381020285107 
Nybro Värmecentrals Parts ID : 5567773923 
SE556777392301  
GLN:7381020285152 
 
E-fakturaformat: SFTI Svefaktura 1.0  
 
3. Traditionell fakturering 
Om ovan två alternativ inte fungerar så ber vi er att skicka fakturan till nedan fakturaadress för respektive bolag. Notera att 
den 8 siffriga beställarreferensen alltid skall framgå på fakturan. 
 
Nybro Elnät AB  Nybro Energi AB  Nybro Värmecentral AB 
Box 50404  Box 50404  Box 50404 
202 14 Malmö  202 14 Malmö  202 14 Malmö 
 
Vi har i dagsläget ingen möjlighet att ta emot fakturor i pdf. format. 
 
Om ni har frågor gällande fakturering, tveka inte att höra av er till: kundtjanst@nybroenergi.se 

 


