
 

                                                                                            An TU‐möte 2011‐03‐08     2011‐03‐08   1(3) 

 
Anteckningar förda vid Tekniska Arbetsutskottets möte 1/11  
den 2011-03-08. 

 

Plats:       Mötet genomförs som telemöte 

Närvarande: Lasse Heikura (LH) ordförande 
 Jesper Westberg (JW) 
 Marcus Andersson (MA) 
 Daniel Blomgren (DB) 
 Mats Carlsson (MC) 
 Rolf Lysfjord (RL) 
 Ulf Ericsson (UE) 

Ginn Wiberg (GW) 
 Peter Fredholm (PF) 
 Per-Lennart Persson (PLP) 
  
  
Frånvarande: Mårten Forsell (MF) 
 Henrik Liljeqvist (HL) 

Anders Liljefors (AL) 
 Mia Ahlberg (MA) 
    Ulf Jonson (UJ)   
    Rolv Möll-Nilsson (RMN)   
      
  
  

1. Sammanträdets öppnande, fastställande av dagordning 
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. Utdelat förslag till 
dagordning fastställdes. 

 

2. Föregående protokoll /anteckningar 
Godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Valideringstjänsten 
 PLP informerade om att BEAst valideringstjänst numera finns på den öppna delen av 

hemsidan och finns nu tillgänglig för alla. Där finns nu 3 stycken meddelande 
tillgängliga för validering de är SMSI Byggfaktura 1.2.2 (Edifact) SMSI Byggfaktura 
1.2.2(XML) och Neb Orders 1.2(Edifact). Validering för övriga meddelande som 
behöver göras genom att man sänder en testfil till PLP som då genomför valideringen i 
sitt Gefeg program och sänder resultatet tillbaka. 

 
4. Rapportering av pågående arbete 
 Hantering av Bilagor i Beast meddelande 
         PLP informerad om att han tillsammans med MAA och AL tagit fram detta dokument 

som då överensstämmer med PEAB:s och Paletts dokument. RL informerade och 
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frågade om den version som man använder i Norge också var tänkt att användas, PLP 
kommer att kontakta Dagfin Paulsberg som är vår kontakt person i Norge och därmed 
samordna med Norge. Även kontakt med representanter inom Svefaktura gruppen 
kommer att kontaktas för samordning. RL översänder information om bilagehantering i 
Norge till PLP. På en fråga från PF om resultatet på detta arbete resulterar i en 
rekommendation, efterföljande diskussion resulterade i följande. Det finns ett antal 
varianter att hantera beroende på vilket format som avses (XML eller EDIFACT).  Detta 
dokument skall resultera i en rekommendation för hur man inom branschen skall 
hantera bilagor i de olika formaten. Hänvisning till NEAs utredning om bilagor.     
Frågan återförs till den mindre gruppen för fortsatt arbete. 

 

         Certifiering/Vita listan/leverantörsinformation 

         PLP informerade om att det nu finns den leverantörsinformation som beslutades på 
förra AU-mötet nu är upplagda på BEAst hemsidan. Det visades ett förslag på hur dem 
”Vita Listan” med implementationsguide kan se ut. Efter en längre diskussion om hur 
informationen skall hanteras och vem som skall finnas med på ”Vita Listan” beslöts att 
lägga in det på hemsidan och se vilken respons detta får. För att komma med på ”Vita 
Listan” krävs att man sänder in ett meddelande(XML eller EDIFACT) till BEAst teknik 
där meddelandet behandlas och godkänns. 

         Vilma 2 
        PLP informerade om att arbetet pågår med att lägga in information som finns i Vilma 2 

i BEAst PRICAT meddelande, det innebär att vi kommer att få ett gemensamt sätt att 
förmedla information om artiklar från tillverkarna till aktuella databaser samt kunna 
förmedla informationen från databaserna till användarna av denna information. Klart 
under mars/april.  

 
5. Teknisk Rekommendation 

Under denna rubrik kommer nyheter att presenteras som har med våra standarder att 
göra. 

Här kommer mindre ändringar att presenteras och som kan införas utan att nya 
versioner av meddelanden skapas. Dessa tekniska rekommendationer kommer också 
att uppdateras på BEAsts hemsida. 

Det kan vara ändringar av koder, nya termer i befintliga segment/grupper som det finns 
ett behov av att kunna använda. 

Om det är aktuellt med större ändringar av meddelanden såsom nya segment eller 
grupper så måste det vara nya versioner av både EDIFACT och XML de ändringarna 
kan också presenteras här men det är fram för allt till för enklare förändringar. 

 

6. Nya Incoterms koder 
PLP informerade om att nya det finns förändringar i Incotermskoder bl.a. så utgår 
koden DDU och ersätts med följande 2 koder: 

DAT Delivery at Terminal   

DAP Delivery at Place.  

Avvaktar vad som görs i SMSI gruppen därefter införs samma ändringar i Neb och 
SMSI Byggfaktura. Publiceras under Tekniska rekommendationer. 
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7. Andra fakturadirektivet från EU 
           Träder i kraft 2013-01-01. Vi avvaktar promemoria från Finansdepartementet som 

kommer under våren samt Skatteverkets kommentarer. Avvaktar vad som händer inom 
SMSI gruppen därefter inför vi samma ändringar.  

          Några mindre ändringar av vad en faktura kan innehålla kan vara ändringar av texter 
för ”omvänd skattskyldighet” och ”självfaktura”. 

NEA-rapporten från Skeppsbron skatt bifogas anteckningarna. 

 

8. Kommande arbetsuppgifter 
 Kuverthantering: Gruppen kollar upp vad som finns, webbtjänster osv. Samtliga 

medlemmar i TU återkommer med förslag på ”hur vi gör”. 

  Kommunikation och Säkerhet: Inga rekommendationer inom BEAst för närvarande, 
punkten tas upp vid senare tillfälle.(ligger kvar från föregående möte). 

 Övriga arbetsuppgifter: Inga övriga arbetsuppgifter togs upp.  

         Alla funderar på arbetsuppgifter till nästa möte. 

 

9. Övriga frågor 
  Inga övriga frågor fanns. 

   
10. Nästa möte 
          Blir den 17 maj 2011 kl 13.00 – 16:00.                             
          BEAst kontor, c/o BIC på Drottninggatan 26, 4tr i Stockholm. Portkod 4566 
 
        

 
Vid pennan 
 
 
 
Per-Lennart Persson 
 
 

 


