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Mötesanteckningar BEAst Hyresutskott 
Teams möte den 17 juni 2020 

Deltagare. Följande företag var representerade: Märsta Förenade, Skanska Rental, Cramo, NCC, 

Ramirent, Saferoad, Swedish Rental Association, Lambertsson, PEAB Industri, MCS samt BEAst. 

1 Dagens agenda och föregående möte 
a. Förslaget till agenda godkändes. 

b. Anteckningarna från förra mötet gicks igenom och godkändes.  

2 Ny ordförande behövs i hyresutskottet 
Samuel Augsburger valdes till ny ordförande för hyresutskottet. 

3 Förslag att för rullande schema för ordförandeposten 
Förslaget att ha rullande schema vartannat år för ordförandeposten godkändes. Samtliga företag och 

organisationer som är aktiva och medlemmar i BEAst ska ingå i schemat. Rikard upprättar ett schema 

och redovisar detta för utskottet vid nästa möte. 

4 Information från BEAst övriga utskott 
Rikard informerade om att Anläggningsutskottet har bildat tre fokusgrupper för att bereda frågor 

inför utskottsmötena, detta för att spara tid i diskussioner samt att de personer som är intresserade 

av vissa sakfrågor kan fokusera på dessa. Detta arbetssätt kan i framtiden vara intressant även för 

hyresutskottet.  

Rikard prövade också ett förslag för utskottet att slå samman de olika meddelandestandarder till en 

standard för BEAst. Detta för att underlätta för företag som jobbar med flera av standarderna men 

också för att basera BEAst meddelandestandard på PEPPOL1:s meddelandestandard. 

5 Diskussion kring arbetssätt för leverantörer som jobbar mycket 

med tjänster 
Efter diskussion sammanfattade mötet att det är en bra början för Saferoad att gå vidare att 

implementera avstämnings- och fakturarapport.  

 
1 Pan-european public procurement online eller Peppol som det förkortas, är ett regelverk för elektronisk 
handel. Peppol är framtaget av OpenPEPPOL, de har på uppdrag av Europeiska Unionen tagit fram regelverket 
som styr Peppol. https://peppol.eu/ 

https://peppol.eu/
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6 Change log 
Scheman är under framtagande.  

Steffen vill lägga till pris till leveransaviseringen som valfritt fält vilket godkändes av utskottet. 

7 Övrigt och nästa möte 
a) PEPPOL faktura: Det finns behov av att stämma av fakturan mot följesedlar och att det finns 

referenser på detta. Svante Grute tar med sig frågan till fakturautskottet och undersöker om 

man kan ha en referens till en följesedel. 

b) PEPPOL faktura: Det finns ett behov att detaljera PEPPOL-fakturan med fler fält. För att 

bereda frågan bildas en fokusgrupp bestående av: Svante Grute svante.grute@jm.se; Kjell-

Åke Fälling Kjell-ake.Falling@Cramo.com; Lotta lotta.arrowander@lambertsson.com;  Filip 

filip.henriksson@ramirent.se. Samuel Augsburger är sammankallande. 

Syftet med gruppen är att sammanställa en standard för PEPPOL-fakturans Notes-fält så att 

PEPPOL fakturan kompletteras med information som köparna behöver. Tanken är att 

leverantörerna ska skicka in information i notes-fältet på samma sätt så att köparna kan 

presentera det för sina användare på samma sätt från samtliga leverantörer. Detta innebär 

effektiviseringar hos både leverantör och köpare då det görs på samma sätt för samtliga 

parter. 

 

Nästa möte den 17 september 13:00-15:00 som webbmöte, se kallelse. 

Rikard Larsson, BEAst 
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