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Inom Peab jobbar vi ständigt med att förbättra och effektivisera vår verksamhet. Som ett led i detta arbete arbetar vi nu med införandet 
av elektroniska fakturor; e-faktura. Målet är en enklare och effektivare hantering av fakturor, både hos er som leverantör och hos oss, 
samt en minskad miljöpåverkan. Vi vill uppmana dig som är leverantör till Peab att börja se över möjligheterna att skicka elektroniska 
fakturor, eftersom möjligheten att skicka pappersfakturor till Peab på sikt kommer att upphöra helt.

BRANSCHSAMARBETE
Peab ingår i BEAst vilket idag innefattar ett 80-tal leverantörer, byggare, IT-bolag m fl. Målet med samarbetet är att arbeta för att ta fram 
standarder för e-handel, t ex hur en faktura ska se ut och/eller hur en beställning/order till en leverantör ska se ut osv. Peab, Skanska 
och NCC arbetar aktivt tillsammans för att använda samma formatspecifikation fr o m 2009. Vill du veta mer om detta samarbete kan du 
läsa mer på hemsidan www.beast.se .

VILKA KRAV STÄLLS PÅ LEVERANTÖREN?
För att en leverantör ska kunna skicka elektroniska fakturor till Peab måste leverantören uppfylla våra fakturakrav och tekniska krav.  
När Peab anser att en leverantör uppfyller kraven tecknas ett affärsavtal för e-faktura.

• Leverantören får tillgång till en testmiljö där de själva kan verifiera att faktura- och tekniska krav uppfylls.
• Efter att testmiljön har verifierats kontrollerar Peab att de interna överföringarna fungerar.
• Leverantören sänder ett mindre antal fakturor i produktionsmiljö där dessa verifieras och kontrolleras.

När det säkerställts att inga avvikelser förekommer kommer leverantören att anses klar att övergå från att skicka pappersfakturor  
till att skicka e-fakturor . 
  
VILKA KRAV STÄLLS PÅ FAKTURAN?
E-fakturan måste uppfylla nedanstående krav:

• Lagbestämmelser för bokförings- och mervärdeskattelagen.
• Innehåller alla obligatoriska uppgifter enligt: 

 - Formatspecifikation 
 - Peabs specificerade krav på märkning etc.

VILKA TEKNISKA KRAV STÄLLS?
För att kunna skicka e-faktura till Peab är det vissa tekniska krav som måste uppfyllas:

AS2 eller FTP AS2 rekommenderas eftersom detta erbjuder en säker 
överföring av informationen. Det rekommenderas även 
av BEAst där Peab ingår.

Formatspecifikation
SMSI Förenklad 
byggfaktura 

SMSI rekommenderas eftersom Peab ingår i bransch-
samarbete för e-faktura genom BEAst. Mer inforamtion 
om formatet finns på www.beast.se.

Vid önskemål om andra format kan någon av Peabs 
anslutningsansvariga kontaktas för diskussion. (Kontakt-
uppgifter på nästa sida.)

EDIFACT
XML

Uppfyller inte en leverantör våra tekniska krav för e-faktura, finns idag flera aktörer på marknaden som tillhandahåller denna tjänst. Peab 
åtar sig inga kostnader eller förespråkar vilken aktör en leverantör väljer, så länge de uppfyller Peabs krav. På vår hemsida kommer aktuell 
information löpande att publiceras, bland annat aktuella formatspecifikationer och lista över vilka bolag inom Peab som omfattas av  
e-faktura.

Mats Paulsson
VD

E-FAKTURA - VARFÖR DÅ?

Transportprotokoll

Meddelandeformat



När en leverantör ska börja skicka e-fakturor till Peab sker anslutningsprocessen i olika aktiviteter som kan sammanfattas i  
nedanstående figur:

1. INFORMATIONSUTBYTE MELLAN PEAB OCH LEVERANTÖREN
Peab och leverantören utbyter information med varandra som möjliggör att datakommunikation kan upprättas och att Peab får  
e-fakturorna i rätt format och kvalitet.

2. DATAKOMMUNIKATION ETABLERAS MELLAN PEAB OCH LEVERANTÖREN

3. VERIFIERING AV FORMAT, TRANSPORT OCH FAKTURAKVALITET
För att leverantören och Peab ska kunna se att datakommunikation, format, transportsätt och fakturakvalitet fungerar och uppfyller alla 
krav så görs en verifiering i två steg. Denna verifiering måste göras innan leverantören får sättas i drift.

SÅ GÅR DET TILL - ANSLUTNINGSPROCESSEN

KONTAKTINFORMATION

Är du intresserad av anslutning eller har frågor rörande e-fakturering är du välkommen att kontakta någon av nedanstående 
personer, eller kontakta oss via e-post: e-anslutningar@peab.se.

Anslutningsansvarig
Per Hedenborn
0733-33 91 69
per.hedenborn@peab.se

Anslutningsteam
Patrik Lassus
08-623 39 35, 0733-37 94 13
patrik.lassus@peab.se

E-post
e-anslutningar@peab.se
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Steg 1 
I självtestmiljön testar leverantören tills ett e-postmedde-
lande med status OK erhållits. Detta innebär att fakturan 
passerat samtliga valideringsregler och är klar för test mot 
Peabs Interna system. Verifiering måste ske i överens-
komna bolag hos Peab som tar emot e-faktura.

Steg 2 
Efter det att Steg 1 genomförts och status OK erhållits sker 
en slutlig verifiering av informationen i Peab interna system. 
Informationstyper som skall skickas är; debet- och kredit- 
faktura samt faktura med omvänd moms och/eller aktivitet i 
de fall detta förekommer.

4. E-AVTAL OCH DRIFTSTART
När verifieringarna är godkända så tecknas e-avtal mellan Peab och leverantören. I och med detta anses leverantören vara i drift, vilket 
innebär att man helt övergått till e-fakturor.

Eva Barrefors-Hannukka
0431-892 94, 0725-33 36 29
eva.barrefors-hannukka@peab.se
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Nordens Samhällsbyggare

Peab utvecklar moderna samhällen där människor ska bo, leva och arbeta. 
Vi förstår de lokala förutsättningarna, tar ett socialt ansvar och utmanar 
gamla sanningar med nya lösningar. Det är det som gör oss till Nordens 
Samhällsbyggare.

Läs mer om Nordens Samhällsbyggare på peab.se.

peab.se


