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Mötesanteckningar BEAst Hyresutskott 
Teams möte den 10 mars 2023 

Deltagare. Följande företag var representerade: Anders Windahl NCC, Lars-Gunnar Lundvall NCC, 

Jimmie Holst Lambertsson, Håkan Johansson Kubicom, Kjell-Åke Fälling Cramo samt Rikard Larsson 

BEAst. 

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

b. Anteckningarna från förra mötet godkändes.  

2 Info BEAst 
‒ BEAst har släppt en ny release baserat på  

‒ Peppol version 3.0.10 

‒ Logistics version 1.1 

‒ Samordning mellan BEAsts utskott 

‒ Styrelsen arbetar fram en strategi baserat på Business Model Canvas (BMC) samt 

Value Proposition (VP) 

‒ Dag Jarlsson Lindab, leder styrelsens arbete med ovanstående punkt och föreslår att 

även utskotten ska ta fram BMC och VP.  

‒ Följande personer är intresserade av att vara med på workshopen 

‒ Kjell-Åke Fälling Cramo 

‒ Håkan Johansson Kubicom 

‒ Anders Windahl NCC 

‒ Jimmie Holst Lambertsson 

‒ Fråga går även ut till övriga medlemmar i utskottet 

‒ Gruppen tar fram en ”Road map” baserat på strategin, dvs vilka meddelanden och 

koncept ska rulla ut och i vilken ordning rekommenderas 

‒ Road mappen förankras med Byggföretagens programstyrgrupp för digitalisering 

‒ Ett direktiv för Fokusgrupper utformas av gruppen för att förenkla att grupperna går i 

mål 

3 Samverkan 
• Peppol incubation project 

o Syfte: Att etablera en ny domän inom Peppol som fokuserar på logistik 

o Status: Projektet initieras och smygstartar lite med Advanced Despatch Advice 

• Miljödata NU! 

o Syfte: Inhämta miljö- och klimatdata till entreprenörerna för att uppfylla krav från 

beställare, myndigheter och andra kravställare. Fokus på inhämtning av data för 
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klimatdeklaration genom BEAst Följesedel 4.0 (Despatch Advice) och EPD genom 

Resurshubben. 

o Status: Tekniktester med BEAst Supply 4.0 (Despatch Advice) och Peppol som 

kommunikationsmetod har avslutats 

Betong & Stål första kategorier har initieras 

4 Fokusgrupp följesedel 
Syfte: Säkerställa att BEAst Despatch Advice 4.0 funkar för rental och om intresse finns gå vidare till 

godsmottag.  

Deltagare: Cathrine Persson Ramirent, Lotta Arrowander Lambertsson, Jimmie Holst Lambertsson, 

Atle Andersen Kubicom, Anders Windahl NCC, Filip Henriksson Ramirent, Kjell-Åke Fälling Cramo, 

Fredrik Bode Svevia, Jörgen Köhn Arento 

 Status: Följesedel klar och gruppen stängs. 

Nästa steg: Hyresutskottet är positiva till att jobba vidare med Receipt Advice men i Peppol Logistics 

projektet.  

5 Avtalsguide följesedel 
Rikard Larsson redogjorde för projektets status 

‒ Uppdateras med ny release Advanced Despatch Advice 1.1 

‒ Planeras att släppas senast 31 mars 

Hyresutskottet hade ett möte 20 januari 2023 10:00-11:30 där affärsregler diskuterades och vissa 

regler uppdateras. Efter mötet skickades de uppdaterade affärreglerna ut för att deltagarna kunde 

återkoppla om något behövde ändras. Inga svar inkom efter utskicket på de uppdaterade 

affärsreglerna och dessa inkluderas i den nya uppdateringen som sker under mars. 

Uppdaterade och accepterade regler nedan 

‒ MR22 (tidigare NeC25): Artiklar måste ha unik identitet om det är olika pris. Identiteten kan 

ange i elementet för säljarens artikelidentitet (cac:SellersItemIdentification) och/eller i 

elementet för standardartikelidentifikation (cac:StandardItemIdentification) t ex GTIN.  

‒ MR06 (tidigare NeC40): Artikellista ska upprättas med unika artikelidentiteter och 

kommuniceras till samtliga parter, exempelvis genom att skicka Peppol Catalogue transaction 

3.1 (T19).  
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6 Övrigt och nästa möte 
a) Inget övrigt 

b) Mötestider 2023 

‒ 2023-03-10 10:00-11:30  

‒ 2023-05-31 09:00-11:00 

‒ 2023-09-13 09:00-11:00  

‒ 2023-12-07 09:00-11:00 

c) Agenda nästa möte.  

a. Genomgång/granskning av hyresutskottets informationsflöde och eventuellt initiera 

en uppdatering av informationsflödet och meddelandetyper. 

b. Hur kan vi engagera fler, såsom Ramudden i hyresutskottet? 

 

Vid pennan Rikard Larsson, BEAst. Justerat av Anders Windahl, NCC 


