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Mötesanteckningar från Tekniska Arbetsutskottet (TU) 
 

Datum: 2013-02-06, 10.10 – 11.15 

Plats: Tele-/webbmöte 

Deltagare 

Ginn Wiberg (GW) Pri Handel 

Marcus Andersson (MA) Peab 

Svante Grute (SG) NCC   

Pär Wiklund (PW) Finfo/Logic 

Per-Lennart Persson (PLP) BEAst 

Per Lindahl (PL) BEAst 

1. Mötets öppnande och fastställande av agenda 
MA, ordförande i TU, hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.  

PLP kompletterade punkten Övriga frågor, på agendan, med ämnet Versionshantering.  

PL tog på sig uppgiften att skriva mötesnoteringar.  

2. Föregående protokoll/anteckningar 

MA gjorde en genomgång av punkterna i föregående protokoll från 2012-11-12 som god- 

kändes av deltagarna. 

3. Rapport av pågående arbetsuppgifter    
 NeB (Nordic eBuilding) 

PLP berättade att version 1.2.2 av leveransavisering är klar att användas och finns 

publicerad på BEAst hemsida. 

PLP nämnde också att Dagfinn Paulsberg, ProBransje AS i Norge har indikerat att  

Norge troligtvis kommer att vilja införa ändringar av förpackningsinformation i  

leveransaviseringen. 

 

 NeC (Nordic eConstruction) 

PL informerade att meddelandespecifikationerna för projektet anläggnings- 

transporter, Nordic eConstruction, är publicerade på BEAst hemsida. 

 

 SBDH (Standard Business Document Header) 

SG rapporterade att de inte är helt klara med testerna till Peab men att det ser  

positivt ut och att de är på gång. 

[SG meddelade efter mötet att deras systemleverantör fick göra några mindre 

omkodningar] 

 

PLP tog upp frågan om  BEAst dokument  ”BEAst rekommendation för hantering  

av SBDH” och en ev. justering av rekommendationen. 

PLP föreslog att PL ska kontakta Cecilia Skantz, Peab för att få hennes synpunkter.       [PL] 
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4. Teknisk Rekommendation – Negativa värden i faktura 
PLP klargjorde att vi måste fatta beslut, om negativa fakturavärden i ALC, så att  

punkten kan stängas.  

För mer information se bilaga <Teknisk rekommendation_NeB_Negativa värden_ 

2012-09-06> för BEAst Teknisk Rekommendation om Negativa värden vid rabatter  

och avgifter. 

 

GW informerade att hon ska studera rekommendationen och återkomma, med ev.               [GW] 

kommentar, till PL. 

MA berättade att han ska undersöka internt med Ulla Strandberg/Cecilia Skantz för              [MA] 

att få deras synpunkter. 

 

Mål: Beslut till nästa TU-möte. 

5. Rapport om pågående projekt/arbetsutskott 

 E-fakturautskottet 

- PL informerade att det pågår en aktivitet med att ta fram en mall för att räkna 

ut besparing med e-faktura. 

- PL nämnde vidare att företag har problem att ta emot fakturor med omvänd bygg- 

moms. En anledning är att fakturautställare, som använder fakturaportalen, missar  

att kryssa i fältet för omvänd byggmoms. 

- PLP berättade också att det finns önskemål från Peab om en unik fakturakod, i ”BGM”, 

för att identifiera fakturor med omvänd byggmoms. 

- PLP nämnde att Skatteverket ändrat Texten för beskrivning av omvänd moms på  

fakturor 

  Från: ”Moms på byggtjänster har inte debiterats enligt Mervärdesskattelagen  

              1 kap 2§” 

  Till: ”Omvänd betalningsskyldighet” 

Detta bör informeras till användare av BEAst meddelande.                                                     [Alla]                                            

 NeC 

PLP nämnde att standarden för anläggningstransporter och maskintjänster är färdig.  

Vidare så var det ett BEAst informationsmöte 4 feb. -13 hos NCC i Solna där en genom- 

gång av standarden gjordes inkl. planer för pilotprojekt. 

 Effektivare varuförsörjning 

PL berättade om det pågående projektet för effektivare transport av gods till bygg- 

arbetsplatserna.  

Projektet består bl.a. av delarna Process resp. Märkning där märkning omfattar fram- 

tagande av ett för byggbranschen nytt gemensamt godsmärke.  

 Implementeringsutskottet 

PLP/PL informerade att implementeringsutskottet är på gång att starta upp och nästa 

möte är planerat till 8 feb -13.  
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6. BEAst valideringsportal 
PL nämnde att det, tyvärr, är väldigt få som använder BEAst valideringsportal. 

Flera påpekade att det är svårt att hitta fakturaportalen på BEAst hemsida. 

Länk till valideringsportalen:  http://www.beast.se/sa/node.asp?node=39 

Några påpekade att portalen tidigare inte fungerade friktionsfritt.  

PLP nämnde att tidigare problem nu är korrigerade. 

 

PLP har tagit fram statistik på användarfrekvensen för jan – nov. 2012 som bifogas 

separat i dokumentet <BEAst Valideringsportal jan-nov 2012>. 

PLP påpekade också att eftersom det är en hög kostnad för BEAst att ha validerings-  

portalen så är det viktigt att många också använder den.  

[Kommentar i efterhand: Kostnaden för varje enskild validering som gjordes jan. –  

nov. 2012 var mer än SEK 200:-]  

 

PLP bad deltagarna ta ställning om vi ska ha kvar valideringsportalen i framtiden!                    [Alla] 

PLP nämnde också möjligheten att PL kan, med lokal programvara, hjälpa till att  

validera de meddelanden som inte finns på portalen.  

7. E-handels status för systemleverantörer & parter 
PL gjorde en kort genomgång av dokumentet <BEAst_e-handel status system- 

leverantörer-parter_2013-01-25_utkast 1> som skickats ut i förväg till deltagarna. 

Dokumentet bifogas mötesnoteringarna och återkom gärna med kommentar och                   [Alla] 

synpunkter till PL. 

 

Syftet är att verifiera att de meddelanden som systemleverantörerna skapar också 

är riktiga vad gäller struktur, koder etc. 

Vidare så ska de olika affärsparternas e-handels status presenteras vilket förenklar 

vid implementeringsaktiviteter. 

Sammanställningen med status för systemleverantörerna och affärsparter ska sedan 

publiceras på BEAst hemsida. 

 

SG nämnde att det ev. kan bli svårt att hålla informationen aktuell. 

Ett förslag var att man med jämna mellanrum eller i samband med nya meddelanden 

gör utskick för att få aktuell status. 

8. PEPPOL 
PL nämnde den ministudie <PEPPOL_ministudie> om PEPPOL som Peter Fredholm  

skickade ut i dec. 2012. Dokumentet bifogas mötesnoteringarna. 

PL berättade att BEAst fått klartecken från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond  

(SBUF) att starta ett PEPPOL projekt inom närmsta framtiden. 

Peter Fredholm vill veta vilka deltagare inom i Tekniska utskottet som vill ingå i en           [Alla] 

arbetsgrupp för PEPPOL. Troligen blir det 1-2 webbmöten plus en workshop. 

Deltagare på mötet 6 feb -13 som anmälde intresse var PW och SG. 

Övriga intresserade bör anmäla intresse senast mitten av feb. -13 till Peter Fredholm.  

http://www.beast.se/sa/node.asp?node=39
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9. Informationssäkerhet - kommunikation 
PL informerade om ett ökat intresse, inom bl.a. byggbranschen, för informations- 

säkerhet. 

Inom andra branscher har man tagit fram sammanställningar för att jämföra olika 

kommunikationsalternativ med hänsyn till bl. a. säkerhet, hastighet och kostnader. 

 

Öppen fråga: Kan det även bli aktuellt att initiera något liknande inom BEAst? 

10. Övriga frågor 
 Versionshantering 

PLP berättade att i samband med framtagandet av meddelande för NeC blev vi upp-

märksamma på behovet av att skapa ett regelverk för bättre styrning av versions- 

hantering av meddelande. 

 

Ett dokument <BEAst_Versionshantering meddelanden_Utkast_2013-02-05 v.03> är  

ett utkast till BEAst modell för versionshanteringen som också visades för deltagarna  

på mötet.   

Dokumentet bifogas mötesnoteringarna. 

 

PL önskar få kommentarer och synpunkter på dokumentet.                                                    [Alla] 

 

 PLP slutar inom BEAst 

Per-Lennart Persson tackade alla för gott samarbete och hoppas få träffa flertalet 

av deltagarna på den årliga stämman den 11 april.   

11. Nästa möte 
Nästa TU-möte, som blir ett telefon-/webbmöte, bestämdes till: 

Tisdagen 7  maj, 2013 

Kl. 10.00 

 

PL kommer att skicka ut separat inbjudan.                       [PL] 

 


