BEAst Hyresutskott
Mötesanteckningar BEAst Hyresutskott
Teams möte den 9 februari 2021
Deltagare. Följande företag var representerade: Lambertsson, Skanska Rental, Cramo, Equipment
Loop, 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
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3 Datasäkerhet vid tredjeparts systemleverantörer
Bilden från NEA:s vägledning anses vara bra.

Diskussion följde på hur viktigt det är att reglera vad de olika affärspartnerna kan göra med
information som kunder och leverantörer lämnar ifrån sig.
Mötet kunde konstatera att man förmodligen behöver se över befintliga affärsavtal och komplettera
dessa med tydliga skrivelser kring hur information får hanteras.
För att reda ut frågan föreslås att en Fokusgrupp för datasäkerhet bildas:
•
•
•
•
•
•

Simon Fogbring Equipmentloop sammankallande
Cramo, Börje Björkholm
NCC, Tony Jakobsson
Skanska, Emil Hagman
Ramirent, Johan Eckerby
Pipechain, Simon kontaktar Robert Jansson

4 Peppolfaktura
Förslaget som är framtaget ser bra ut men ett exempel på en hel hyresfaktura vore bra att se,
specifikt hur hyresförsäkring hanteras.

5 Change log
‒
‒

Förslag på nya ändringar
o Inga nya inkomna ändringsförslag
Ny version framtagen 3.1
o Tekniska svårigheter med dokumentationsverktyget
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o

Kvalitetssäkras av Tekniska utskottet

6 Övrigt och nästa möte
a) Ingen övrig punkt togs upp
b) Mötestider 2021
‒ 2021-02-24 09:00-11:00 Beslutsmöte BEAst Rental 3.1
‒ 2021-05-11 09:00-11:00 Hyresutskott
‒ 2021-09-17 09:00-11:00 Hyresutskott
‒ 2021-12-07 13:00-15:00 Hyresutskott

Rikard Larsson, BEAst

