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 Anteckningar förda vid Tekniska Arbetsutskottets möte 1/12  
den 2012-03-15 

 

Plats:       Mötet genomförs som Webb/telemöte 

  
  

1. Sammanträdets öppnande, fastställande av dagordning 
Då vi för närvarande saknar ordförande i TU tog Peter Fredholm på sig ansvaret som 
ordförande för dagens möte och hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. 
Utdelat förslag till dagordning fastställdes. 

 

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

 

3. Förslag/val av ordförande 
 Då Lasse Heikura avgick vid förra mötet saknar vi för närvarande en ordförande för TU. 

Vi efterlyser därför förslag på en ny ordförande och uppmanar deltagarna att komma 
med förslag. 

 

4. Nordiskt och internationell samverkan 
 Hösten 2011 hade man i Norge ett projekt igång som har syftat till att de 5 största 

grossister och ett stort antal leverantörer att komma igång med NEBs olika 
meddelande. Projektet är nu avslutat och fortsatt utrullning pågår.  

 Det finns en diskussion om Nordisk samarbete om streckkodsstandard/transportetikett 
där man utgår från kollietikett bygg för att ta fram nya anvisningar för användning inom 
byggsektorn. Där Norge tagit fram en väldigt bra utgångspunkt som vi tillsammans med 
Danmark har hakat på för att ta fram en standard för märkning och kollietiketter 
tillsammans med GS1.  

Inget ny information av intresse från TBG 6 finns för närvarande. 

 

5. Rapportering av pågående arbete 
         NEB: 
       PLP informerade om status vilket innebär att det kan  komma förslag på ändringar från 

det projekt Norge körde i höstas och som tillsammans med våra tekniska 
rekommendationer behöver uppdateras till en ny version. 

         Pricat börjar det bli lite efterfrågan på både EDIFACT och XML versioner. 

 Orders, Ordrsp och Desadv är stabila och inga ändringar planeras. 
 SMSI Byggfaktura:  Fakturagruppen har genomfört en genomgång av denna faktura 

samt SMSI Periodiska fakturan och det har framkommit önskemål om förändringar,  
som då resulterat i en ny version av SMSI Byggfaktura 1.2.3, men det krävs ytterligare 
en omgång för att kvalitet säkra information och som skall göras under april. Detta 
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gäller även SMSI Periodisk faktura som kommer i en ny version under april i både 
EDIFACT och XML.  

 Validerings Portalen:  
 Det har funnits ett problem i validerings portalen då man validerat XML meddelande 

och som har gett en större mängd felaktigheter vilket efter en del arbete nu har 
korrigerats. 

 Validering av EDIFACT meddelande fungera som det skall.    

         Önskemål om att även kunna validera PRICAT har framförts men inget beslut finns. 

         PLP frågade om behovet av valideringsportalen då den är dåligt utnyttjad och kostar en 
del pengar för att hålla igång. Ingen användning under årets 2 första månader. 

 Under föregående år var det endast ett fåtal företag som utnyttjade portalen. 

         Der finns vissa funderingar om att tillfälligt stänga ner portalen och ersätta detta med 
validering via Teknik@Beast.se vilket då görs lokalt i BEAst egen version av Gefeg. 
Det finns både för och nackdelar med denna modell, nackdelen är att det kan ta lite 
längre tid att få validerat sin fil medan fördelarna är att samtliga BEAst meddelande kan 
valideras plus att man kan få hjälp och kommentarer på vad som behöver åtgärdas vid 
eventuella fel. 

 Inget beslut om stängning av validerings portalen är fattade.   

  
6. Teknisk Rekommendation 
 Följande tekniska rekommendationer är färdigbehandlade och utlagda på BEAsts 

hemsida: 

 Klara: 
1.  Kedjerabatter  
2.  Komplettering och förtydligande av skattekategori 
3.  Faktura utan rader  
4.  Komplettering av nya koder 

 
 

Pågående: 
1. Negativa värden i ALC 

Återstår ett antal frågor, PLP åtgärdar. 

 
2. Tabell på måttenheter 

Sändes till Ulf  Jonsson VVS för komplettering av VVS koder, samt till vår 
kontaktperson i Norge Dagfinn Paulsberg för komplettering av NOBB koder. 
Efter detta uppdateras dokumentet på BEAsts hemsida. 
 

3. Unika faktura identiteter 
Denna fråga har behandlats i fakturagruppen och som meddelar följande: ”Det 
räcker med att ha en unik fakturaidentitet under räkenskapsåret”. 
Det finns inget krav att det skall vara unikt under hela arkiveringsperioden. 
 

4. Control meddelande 
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Förslag på meddelandet som är framtaget och bygger på GS1:s version av 
meddelandet. En rekommendation om hur meddelandet och kvittenshantering skall 
hanteras tas fram, samt beskriva möjlighet och vikten av detta meddelande. 
PF och PLP tar fram ett förslag på denna rekommendation. 

7. Kommande arbetsuppgifter 
 Förslag finns på att ta fram ett nytt projektmeddelande, som utgångspunkt kan det 

befintliga projektmeddelande i Nordic eRental projektet användas men behöver 
kompletteras med ytterligare information. 

 Inga övriga önskemål om kommande arbetsuppgifter finns för när närvarande.  
          

8. Peppol 

PLP informerade om Peppol som står för Pan-European Public Procurement On-Line 
och är ett projekt initerat av EU-kommisionen. PEPPOL syftar till att möjliggöra 
elektronisk handel och upphandling inom Europa, både nationellt men framförallt över 
landsgränserna. 

I projektet fokuserar ESV som är Sveriges representant, att på piloternas arbete med 
dels införande av e-fakturering samt den infrastruktur som byggs upp för att underlätta 
handel över gränserna. Piloter är myndigheter, kommuner, landsting samt varu- och 
tjänsteleverantörer. Det långsiktiga målet för det svenska deltagandet i PEPPOL är att: 

• Skapa goda förutsättningar för gränsöverskridande elektronisk handel - både 
för offentlig sektor och för företag. 

• Öka offentliga sektorns användning av e-faktura och e-handel genom lösningar 
som tas fram i projektet tillsammans med befintliga lösningar i Sverige. 

• Tillhandahålla en teknisk infrastruktur som överbryggar de barriärer som ofta 
hindrar enkel anslutning idag. 

Efter diskussion enades deltagarna om att det för närvarande inte är aktuellt med 
Peppol projektet för BEAst del utan vi bör endast bevaka vad som händer. 
 
Mer information om Peppol kommer att lämnas av Peter Noren från ESV på vår 
konferens den 29 mars. 

 
   

9. Övriga frågor 
 Rapport från andra arbetsgrupper: 
 Efaktura utskottet: 
 Periodiska fakturan är aktuell att arbeta med. 

 En annan aktuell fråga för utskottet är med Internetbanker där man vecka 12 skall ha 
ett möte med Nordea som är intresserad av att skapa efakturor från sin internetbank i 
SMSI format.  

 Logistikutskottet: 
 Som är det senaste utskottet och som startade i januari , där det pågår en hel del 

aktiviteter, senaste projektet som kallas ”Standardisering av informationsflödet vid 
anläggningstransporter” som skall kartlägga processer och referensmodeller och som 
skall utmynna i en meddelandestandard för flödet av transporter av betong, sand och 
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grus, kross osv. Medverkande i projektet är riks entreprenörerna NCC, PEAB, Skanska 
och Svevia samt olika transportföretag och Sveriges Åkeriers branschorganisation.        

 I detta utskott ingår även märkning och streckkodsetiketter. 

         Inga övriga frågor fanns att rapportera om. 

 

  

10. Nästa möte 
          Blir den 6 september 2012 kl 10.00 – 11:00.                             
          Mötet genomförs som webb/telefonmöte. 
     

Vid pennan 
 
 
Per-Lennart Persson 

 


