BEAst Hyresutskott
Mötesanteckningar BEAst Hyresutskott
Teams möte den 16 september 2021
Deltagare. Följande företag var representerade: Svevia, Lambertsson, Pipechain, Cramo, Ramirent,
Equipment Loop 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
‒ Syftar till att undersöka om BEAst standard kan baseras på PEPPOL som är en
europeisk meddelandestandard och kommunikationssätt
‒ Förstudien avslutad med rekommendation från projekt och styrelsen att gå vidare
‒ Projektansökan för nästa fas är inlämnad till SBUF men inget besked än

‒

Fakturautskottet
‒ Avvaktar dokumentationsverktyg för Peppolfaktura
Anläggningsutskottet
‒ Fokusgrupp spårbarhet: Naturvårdsverkets krav, transportdokument och uppföljning
av massaförflyttning
‒ Fokusgrupp artikel och affärsstruktur: Publicerat affärsregler.
‒ Fokusgrupp vågsedel: Avslutade piloter, QR-koden går nu i drift, mer info här:
https://beast.se/standarder/nordic-e-construction-nec/vagsedel-qr-kod/
‒ Fokusgrupp marknad: Skapar nyheter kring anläggningsstandarden som pushas ut
via hemsida och Linkedin
Samverkan med
‒ BIM Alliance
‒ Building Smart – Digital Supply Chain in Built Environment
‒ GS1 Användargrupp Bygg
‒ Smart Built Environment

‒

‒

3 Diskussion kring spridningen av standarden och utskottets roll
Mötet diskuterade hur rental standarden kan få större spridning och kunde konstatera att det verkar
vara ett svalt intresse inom de köpande bolagen. En av anledningarna kan vara att köparnas
inköpssystem inte är anpassade för Rental Avstämningsrapport.
Utskottet behöver större fokus kring att informera om nyttorna med standarden. Det beslutades att
Fokusgrupp Marknad funderar på hur utskottet kan bli bättre på att nå ut med nyttorna till köpande
bolag.

BEAst Hyresutskott
4 Fokusgrupp hyresfaktura
Deltagare
•
•
•
•

Fredrik Bode, Svevia
Filip Henriksson, Ramirent
Kjell-Åke Fälling, Cramo
Deltagare från fakturautskottet

Dokumentationsverktyg för BEAst 4.0 är utvecklat och arbete pågår med att skapa BEAst
dokumentation och relevanta exempel. Gruppen har tagit fram en lista på de exempel som man
anser behövs.

5 Fokusgrupp marknad
Deltagare
•
•
•

Börje Björkholm, Cramo
Samuel Augsburger, Ramirent
Rikard Larsson, BEAst

Gruppen har skapat en sida för avstämningsrapporten https://beast.se/standarder/beast-supplyrental/avstamningsrapport/ och vill nu gå vidare med att undersöka hur man kan skapa en film.
Två tillvägagångssätt
1. Redigera den befintliga filmen som finns idag men som har NCC som avsändare. Anders
Windahl undersöker om det är möjligt för NCC. Estimat 10-30ksek.
2. Om inte alternativ 1 är möjligt behöver en ny film skapas, budgeten blir då högre, oklart hur
mycket i dagsläget.

6 Change log
‒

Förslag på nya ändringar
o Inga nya inkomna ändringsförslag

7 Övrigt och nästa möte
a) Inget övrigt
b) Mötestider 2021
‒ 2021-09-16 09:00-11:00 Hyresutskott
‒ 2021-12-07 13:00-15:00 Hyresutskott

Rikard Larsson, BEAst

