
 

 

ANSJÖ SKOG & MARKKONSULT AB 

FAKTURERINGSINFORMATION 

Inom energisidan erbjuder 

Ansjö Skog & Markkonsult 

allt från projektering till  

värdering, avtal, röjning 

och avverkning till färdig 

kraftledningsgata, 

naturvårdsinventeringar, 

kartering samt  

upphandlingar. Inom 

skogssidan tillhandahåller 

företaget planering, 

taxeringstjänster samt  

inventeringsuppdrag.  

 

Uppgifter som skall finnas med på fakturan  
 
Samtliga fakturor måste innehålla Ansjö´s arbetsordernummer. Arbetsor-
dernumret består av 5 + 3 siffror som inleds med siffran 5 (5XXXX / X0X).  
 
Ansjö´s beställarreferens bestående av För– och Efternamn eller initialer.  
 
Kort textbeskrivning av utförd tjänst (Fakturabeskrivning).  
 
Specifika datum eller fr.o.m.- t.o.m. för utförd tjänst. 
 
Mängd och enhet för  utförd tjänst. 
 
(se även detaljerad information enligt nästa sida) 
 

Saknar ni arbetsordernummer? 
Kontakta den person som har gjort beställningen. 

 

Faktureringsadress: 

Post:            Mail: 
Ansjö Skog & Markkonsult AB     ekonomi@ansjo.se 

Hagvägen 15 

831 48 Östersund 

 

Har ni frågor kontakta oss: 

E-post: ekonomi@ansjo.se 

 

  

www.ansjo.se 

Telefon: 063-14 58 10 

Organisationsnr: 556519-6853 

Momsreg.nr: SE556519685301 



Uppgifter som alltid ska finnas på fakturan: 
• Leverantörens (säljarens) juridiska namn och adress 

• Leverantörens (säljarens) organisations-, momsregistrerings– eller 
VAT-nummer samt uppgift om innehav av F-skattsedel. 

• Leverantörens (säljarens) bankgiro-/plusgiro eller bankkontonummer 
inkl. clearingummer. 

• Leverantörens (säljarens) referens. 

• Köparens juridiska namn = Ansjö Skog & Markkonsult AB samt gatu– 
och postadress.  

• Köparens arbetsordernummer i formatet fem + tre siffror som börjar 
med 5. (5XXXX / X0X)  

• Köparens referens. För– och Efternamn eller initialer. 

• Fakturainnehåll: beskrivning av utförd tjänst/mängd/enhet 

• Nettobelopp per fakturarad samt totalt nettobelopp. 

• Momsbelopp och momssats angiven i % 

• Totalbelopp (att betala) 

• Fakturanummer 

• Fakturadatum 

Fakturor som skickas via mail: 
• Mailets ämnesrad skall inledas med ”Faktura….” 

• Fakturan ska ligga som bifogad PDF i mailet. 

• Eventuellt kompletterande fakturabilagor hanteras förutsatt att bila-
gorna inte har samma filnamn. Om de har samma namn kommer end-
ast 1 av dessa hanteras. Endast 1 (en) faktura inkl. ev. bilagor per 
mail. 

• Mailets totala storlek inkl. bilagor får ej överstiga 10Mb. 

• Fakturainnehåll: Se ”Uppgifter som alltid ska finnas på fakturan” ovan. 

• Faktura och bilaga måste vara i PDF-format. Bilagor som har annat 
format godtas ej. 

• Formatet måste vara i A4. 

• Filnamnet får bara innehålla tecknen: a-z. A-Z, 0-9 

• Om kraven på filformat inte uppfylls kommer fakturan att returneras till 
avsändaradressen med en felbeskrivning. 

 

Observera! 
Fakturor och eventuella bilagor som postas till oss skall ej häftas samman 
men får gärna fästas med gem. 
Samtliga fakturor och bilagor kommer att scannas. Därför är det viktigt att              
fakturainnehåll inklusive eventuella bilagor är tydliga för tolkning.  
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