
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Viktig information till dig som är leverantör för  
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, 556864-6284. 
 

 
Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med 
e-faktura. Därför kommer vi helt att fasa ut hantering av pappersfakturor.  
Från och med 2023-01-01 godkänner vi inte längre pappersfakturor.  
Inkomna pappersfakturor efter detta datum returneras till leverantören. 
 
 
I första hand ska fakturan skickas via EDI (E-faktura) 
 
Hur går man tillväga?  

 Gå in på www.inexchange.se/e-faktura för att få reda på hur ni enklast 
skickar e-fakturor till oss. InExchange har allt från webbregistrering av  
e-fakturor till lösningar för att skicka e-fakturor direkt från ert affärssystem. 
 

 Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga 
operatör vid behov av hjälp. Vårt GLN-nummer: 7365568646286 

 
 
I andra hand kan fakturan skickas via e-post 
Om ni har goda skäl att inte använda e-faktura finns det möjlighet att skicka faktura 
som bifogad pdf till: kommun.mailinvoice@postenscanning.se 
 

 Fakturan måste skickas som bifogad fil. 
 Godkända format på bifogad fil är PDF, JPG och TIF. Fakturor i andra format 

makuleras. 
 Varje bilaga får endast innehålla en faktura. 
 Är fakturan flersidig måste alla sidor ingå i samma bilaga. 
 Flera bilagor kan skickas i samma mail förutsatt att bilagorna i mailet inte har 

samma namn. 
 Formatet skall vara i A4. 
 Filnamnet får bara innehålla tecknen: a-z, A-Z, 0-9 (specialtecken är ej tillåtna) 

 
Fakturor som skickas utan att följa dessa regler kommer att returneras. 
Då detta är en automatisk e-post kan inga meddelanden lämnas via fakturor/brev till 
denna adress. 
 
 



 

  

 

 
 
Oavsett vilket alternativ ni väljer ska alltid korrekt fakturaadress finnas med i 
adressraden, samt giltigt fakturamärkning med ett VA-nummer (VA9XXXXX) som 
referens.  
OBS att ”Fack 760173” måste finnas med i adressraden. 
 
Fakturor som saknar något av ovanstående eller är felmärkta kommer att återsändas 
er för rättelse till den adress fakturan skickas ifrån. 
 
Våra betalningsvillkor är enligt gällande avtal 30 dagar från fakturadatum oavsett vad 
som angivits på fakturan. 
 
Har du frågor kring fakturahanteringen är du välkommen att kontakta vår 
ekonomiavdelning via e-post daniel.brandt@vamas.se eller telefon 0280-18574. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ekonomiavdelningen 
Vamas 


