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Mötesanteckningar BEAst Hyresutskott 
Teams möte den 17 september 2020 

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

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

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

b. Anteckningarna från förra mötet godkändes.  

2 Information från BEAst övriga utskott 

2.1 Anläggningsutskottet 
Fokusgrupp artiklar och affärsstruktur: Fokusgruppen har förtydligat hur artikellistan ska 

användas och tagit fram en lista på de 100 mest vanliga artiklarna. Under hösten kommer även 
gruppen ta fram ett regelverk för hur man använder NeC standarden (anläggningsstandarden) så att 
det blir lättare att införa standarden för nya företag. 

Fokusgrupp vågsedel: Gruppen har tagit fram ny struktur för vågsedelmeddelandet och har 
översatt det till Json-format.  

Under hösten kommer två piloter genomföras för att undersöka hinder och möjligheter med 
tekniken. Transportören kommer att kunna läsa in vågsedelsnummer, datum, artikelinformation och 
vikter från QR-koder. QR-koderna skapas från två vågsystem och kan läsas in till två system för 
hantering av anläggningstransporter. 

Fokusgrupp spårbarhet: Som ett resultat av gruppens arbete kommer NeC standarden 
uppdateras med ett antal fält för att stödja miljöpåverkan från fordon. 

Gruppen tar nu fram en process för massahantering och deponi med syftet att effektivt hantera de 
nya kraven på bränsleuppföljning, Naturvårdsverkets nya krav på digital inrapportering samt tidigare 
krav från beställare på rapportering av massaförflyttningar. 

 

2.2 Fakturautskottet 
Undersöker om PEPPOL fakturan kan ersätta BEAst fakturan. 

3 PEPPOL Rental Fokusgrupp 
PEPPOL projektet behöver ha en mindre expertgrupp för att kunna stämma av förslag med. 

Deltagare: Kjell-Åke Fälling, Max Lindholm, Johan Andersson undersöker med L-G, Erik Råsberg och 

Liselotte Arrowander. 

4 Change log 
Tillägg av OrderBy på radnivå ändras till att BuyersContactNeB läggs till på radnivå.  
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5 Övrigt och nästa möte 
a) Miljörapportering: Johan Andersson tog upp frågan om det finns behov av miljörapportering 

inom Rental. Ingen av deltagarna har uppfattat krav från beställarna än så länge. Det 

diskuterades att det vore bra att vara proaktiva inom detta område för få rätt krav. 

Inför nästa möte tar deltagarna fram vilken information som verkar intressant att rapportera 

på. Det som har varit aktuellt för andra processer är CO2 ekvivalenter och EPD-information. 

EPD (Environmental Product Declaration) är en redovisning av miljöprestanda för en produkt. 

Deklarationen baseras på beräkningar från en livscykelanalys (LCA). 

b) Rikard undersöker med LG om någon från verksamheten kan vara med i nästa utskott för att 

rapportera om hur det är att arbeta med Rental standarden.  

Nästa möte den 17 december 09:00-11:00 som webbmöte, se kallelse. 

Rikard Larsson, BEAst 


