BEAst Hyresutskott
Mötesanteckningar BEAst Hyresutskott
Teams möte den 10 mars 2022
Deltagare. Följande företag var representerade: Svevia, Lambertsson, Kubicom, Pipechain, Cramo,
Ramirent, Equipment Loop, Skanska samt BEAst.

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

2 Information från BEAst
BEAst Supply 4.0 projektet har flyttat fram slutdatum till 31 maj. Anledningen är att vi inväntar
release från Peppol men Peppol har indikerat att endast bugfixar kommer att släppas vid denna
release. Dialog med Open Peppol sker för att hitta en lösning.
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BEAst 4.0 Etapp 2 dokumentation och Skanska
piloter

SBUF

Guide avtalsskrivning BEAst följesedel Peab

Internt

BEAst effektivare granskning 3.0
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kravställning vid överlämning av driftoch underhållsdokumentation

Smart Built
Environment

(Bygghandlingar)

BEAst Hyresutskott

3 Miljödata NU!
Fokuserar på kilmatdata och klimatdeklarationer i första hand men projektet kommer inte avgränsa
sig till det. Projektet baserar lösningen på BEAst Supply Följesedel 4.0. Förstudien är avslutad och
Byggföretagens förbundsstyrelse har beviljat medel till genomförandefasen. Genomförandefasen
kommer att projektledas av IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut.
Bränsle och transporter är två delar som förmodligen kommer bli aktuella först, men vidare analys
behövs.

4 Fokusgrupp marknad
Inget nytt från fokusgruppen.
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.

5 BEAst hyresstandard, vad är möjligheterna
Avstämningsrapporten är en bra informationskälla för att hantera just avstämningar. I BEAst Supply
4.0 kommer samtliga standarder använda samma meddelande för följesedel (Despatch Advice) för
NeC, Rental och Material.
Möjligheten finns att börja använda BEAst Supply Följesedel för att fånga leveranserna på ett
snabbare sätt och då även få samma process för de som mottager gods. Följesedeln skulle i princip
kunna ersätta avstämningsrapporten på sikt, men inte det korta perspektivet.

6 Change log
‒

Förslag på nya ändringar
o Inga nya inkomna ändringsförslag

7 Övrigt och nästa möte
a) Punkter till nästa möte
a. Identifiera vilka kategorier från Miljödata NU som är aktuella för Rental-branschen
b. Hur ska vi gå vidare med BEAst Supply Följesedel?
b) Mötestider 2022
‒ 2022-03-10 10:00-11:30
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‒
‒
‒

2022-06-09 09:00-11:00
2022-09-16 09:00-11:00
2022-12-08 09:00-11:00

Rikard Larsson, BEAst

