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Viktig information till dig som är leverantör till
Piteå Näringsfastigheter AB, med dotterbolag
Piteå Näringsfastigheter AB har beslutat att ersätta dagens flöde av pappersfakturor med e-fakturor. Vi
genomför detta tillsammans med vår samarbetspartner Pagero som tillhandahåller lösningar för
elektronisk fakturering. Vi räknar med att ni som leverantör möter våra krav snarast.
Varför e-faktura?
 Miljö; vi bidrar till att spara skrivartoner, papper, kuvert och till att minska behovet av transporter.
 Lagkrav; vi anpassar oss till de krav som ställs på upphandlande myndigheter och enheter inom
offentlig verksamhet.
 Hastighet; e-fakturor levereras snabbare än pappersfakturor.
 Spårbarhet; vi minskar risken att förlora fakturor under transport.
 Kostnader; priset för hantering av e-fakturor är avsevärt lägre än för pappersfakturor.
Hur gör man?
Om ni redan idag har möjlighet att skicka e-fakturor så ber vi er vända er till den e-fakturaoperatör
(VAN-operatör) ni använder. Där finner ni det som krävs för att etablera kontakt med oss och våra
dotterbolag (se förteckning på sid. 2).
För er som inte är anslutna till någon e-fakturaoperatör rekommenderar vi vår fakturaportal. Där kan ni
själva registrera era fakturor, direkt in i vårt system. Portalen finner du här;
https://www.pagero.se/project-pages/pnf/
Observera att en faktura som skickas som PDF-fil via mail inte räknas som en e-faktura.
Krav på referenser
Vi önskar att det ur era fakturor går att utläsa namn på vår beställare samt adress för den av våra
fastigheter som fakturan avser (där det är relevant). Adresser finner ni på vår hemsida www.pnf.se.
Vem kontaktar ni för att komma igång?
Om ni behöver hjälp eller har några frågor gällande elektronisk fakturering, föreslår vi att ni i första
hand tar del av information som ni finner i vår fakturaportal.
Frågor rörande vår tekniska plattform och vår förmåga att t.ex. leverera elektroniska kundfakturor kan
ställas till Mikael Lindgren, IT-strategen AB. Tel 070 – 556 53 07, mejl mikael.lindgren@itstrategen.se.
Med vänlig hälsning,
Piteå Näringsfastigheter AB
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E-fakturaoperatör (VAN-operatör) för samtliga bolag nedan; Pagero
Bolag
Piteå Näringsfastigheter AB
AB Furunäsets Fastigheter
Fermaten KB
Hedfastigheter i Piteå AB
Trähallen AB
KB Stadsvapnet
Nevatko AB
Norrfab AB
Svenska Kompositbyn AB/KB

Organisationsnr
556091-0118
556472-3681
969685-9116
556755-2509
556188-8289
916598-6077
556797-5171
556755-2491
916597-9593

ID hos Pagero
5560910118
5564723681
9696859116
5567552509
5561888289
9165986077
5567975171
5567552491
9165979593
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