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Mötesanteckningar från BEAst Fakturautskott 
Den 14 november 2019 på BEAst, Stockholm. 

Deltagare från Peab, Skanska, Saint-Gobain Sweden, Tyringekonsult och BEAst. 

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

b. Föregående protokoll godkändes. 

2. Ny vd på BEAst 
Rikard Larsson som tillträder vid årsskiftet som ny vd på BEAst presenterade sig. Rikard har en lång 

bakgrund från byggbranschen och arbete med IT inom supply chain, bl.a. införandet av standarden 

BEAst Supply Material på Skanska. Rikard har mail rikard@beast.se.  

3. BEAst och PEPPOL Invoice 
a. Inför mötet hade BEAst tagit fram en jämförelse, fält för fält, mellan BEAst Invoice-

meddelandet och motsvarande från PEPPOL. Deltagarna ansåg att den behövdes då många 

företag använder båda standarderna. Dokumentet ska därför kompletteras och kommer 

sedan att publiceras. 

b. Diskuterades hur PEPPOL-fakturan fungerar för bygg och konstaterades att det är en del 

byggspecifikt som saknas men att detta kanske skulle kunna hanteras som branschspecifika 

så kallade extensions. Att identifiera de särskilda artikelnummer som finns i byggbranschen 

är ett sådant exempel (t.ex. RSK, E-nummer etc.). Att diskutera vidare. 

c. Informerades om att BEAst Invoice-meddelandet är godkänt för att skickas genom nätverket 

PEPPOL. 

4. Förvaltning av standarden BEAst Invoice 
a. Diskuterades användningen av BEAst-fakturan och det verkar som att den näst senaste 

versionen, ver. 1.2.4, används mest. Denna är ej registrerad för PEPPOL och en del företag 

kommer därför att ta fram stöd för den senaste versionen. 

b. Diskuterades att innehållet i BEAst Invoice är mycket omfattande och att det troligen skulle 

gå att ta bort en del. Överenskoms att BEAst tar fram ett underlag där alla deltagande 

företag noterar i en egen kolumn vilka fält man använder, som ett sätt att komma fram till 

om något och i så fall vad kan tas bort. 

c. Inför mötet hade BEAst skickat ut ett exempel på BEAst-fakturan när den avser maskinhyra. 

Denna kommer att publiceras som ett typfall. Eventuellt kan det bli aktuellt med andra 

typfall också. 

d. Diskussionen om ett särskilt fakturasvarsmeddelande fortsatte. Det skickas från 

fakturamottagaren tillbaka till avsändaren med uppgift om status. Dokumentationen av 

meddelandet finns på https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/profiles/63-

invoiceresponse/. Se särskilt avsnitt 3.3 och 3.5. Det är inte aktuellt för BEAst att ta fram ett 

eget fakturasvarsmeddelande utan detta blir i så fall vad som rekommenderas. Det kan även 

hanteras av BEAst Portal där det skulle minska supporten avsevärt för alla inblandade. Att 

diskutera vidare på nästa möte. 
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5. Status BEAst Portal 
a. Aktuell månadsstatistik från portalen gicks kort igenom och det är inga större förändringar. 

Den som önskar månadsstatistiken hör av sig till BEAst. 

b. Funktionen för fakturautställare i portalen för att skicka fakturor via PEPPOL till kunder 

utanför byggbranschen är klar inom kort och funktionen demonstrerades. Vi räknar med att 

det finns ett ganska stort intresse för detta. Både BEAst och PEPPOLs fakturameddelande ska 

kunna skickas, beroende på vad mottagaren kan ta emot. Avgift debiteras fakturautställaren 

via köpta ”frimärken”. 

6. Övrigt och nästa möte 
Nästa möte den 17/3 som webbmöte, se mötesinbjudan. 

 Peter Fredholm, BEAst 


