BEAst Hyresutskott
Mötesanteckningar BEAst Hyresutskott
Teams möte den 17 december 2020
Deltagare. Följande företag var representerade: Lambertsson, Skanska Rental, Cramo, Svevia,
Ramirent, NCC samt BEAst.

1 Dagens agenda och föregående möte
a. Förslaget till agenda godkändes.
b. Anteckningarna från förra mötet godkändes.

2 Information från BEAst
‒

‒

‒

‒

PEPPOL Projekt
o Syftar till att undersöka om BEAst standard kan baseras på PEPPOL som är en
europeisk meddelandestandard och kommunikationssätt
o Underlättar implementering av BEAst och myndigheter skulle kunna kravställa BEAst
Fakturautskottet
o Undersöker tillsammans med Hyres och Anläggningsutskottet om PEPPOL faktura
kan rekommenderas
Anläggningsutskottet
o Fokusgrupp spårbarhet: Naturvårdsverkets krav, transportdokument och uppföljning
av massaförflyttning
o Fokusgrupp artikel och affärsstruktur: Uppdaterar artikelnummerserier och
definierar affärsregler
o Fokusgrupp vågsedel: Pilotprojekt kring QR-kod och vågkvitto
Samverkan med
o BIM Alliance
o Building Smart – Digital Supply Chain in Built Environment
o GS1 Användargrupp Bygg
o Smart Built Environment

3 Vad vill vi göra 2021?
Rikard tog upp frågan kring om gruppen anser att metoden kring att skicka rapporter fungerar bra
eller om man kan tänka sig att skicka leveransavisering och mottagningsbevis istället. Utskottet ansåg
att avstämningsrapporten fortsatt är det enklaste sättet.
Gruppen ansåg också att uthyrningen kommer öka då hyra binder mindre kapital och minska
miljöpåverkan.
Vore bra med större kundengagemang, men hur får man det?

BEAst Hyresutskott
En stor tröskel är troligtvis att köparen måste skapa en portal för att visa avstämningsrapporterna,
hur kan vi verifiera det?
Hur kan vi informera om Rental som standard? LinkedIn? Fokusgrupp med Samuel, L-G, Maria (Kjelle
skickar uppgifter), Johan Ek.

4 Change log
‒
‒

Förslag på nya ändringar
o Inga nya inkomna ändringsförslag
Ny version framtagen 3.1
o Tekniska svårigheter med dokumentationsverktyget
o Kvalitetssäkras av Tekniska utskottet
o Skickas ut på remiss efter kvalitetssäkring till anläggningsutskottet

5 Övrigt och nästa möte
a) Ingen övrig punkt togs upp
b) Mötestider 2021
‒ 2021-02-09 09:00-11:00
‒ 2021-05-11 09:00-11:00
‒ 2021-09-17 09:00-11:00
‒ 2021-12-07 13:00-15:00

Rikard Larsson, BEAst

