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Mötesanteckningar BEAst Hyresutskott 
BEAst AB. Möte hos BEAst den 12 november 2019. 

Deltagare. Följande företag var representerade: Peab/Lambertsson, Cramo, NCC, Equipment Loop, 

Swedish Rental Association samt BEAst. 

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

b. Anteckningarna från förra mötet gicks igenom och 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. 

2. Status användning och planer 
a. Deltagarna berättade om status och planer för respektive företag inför 2020. Alla de stora 

hyresföretagen samt ett par lite mindre har idag stöd för meddelandet Avstämningsrapport, 

alternativt kommer att ha det den närmaste perioden. Bland kunderna är det hittills endast 

NCC som har stöd. 

b. Under kvartal 1 nästa år kommer nästa steg med införande av leveransplaner och 

returhantering enligt BEAst Supply Rental-standarden. 

c. Swedish Rental Association informerar löpande övriga hyresföretag och berättade att det 

finns intresse, men att man avvaktar efterfrågan från kunderna. 

4. Avstämningsrapport 
a. Den implementeringsguide för meddelandet Avstämningsrapport som BEAst tagit fram 

behöver förtydligas för hur de tre kvantitetsfälten ska användas. Hyresföretagen gör här på 

två till viss del olika sätt beroende på vilket system man har. Cramo, Lambertsson och 

Ramirent återkommer till BEAst med exempel på de två typfallen, vilka tas med i guiden. 

b. I Avstämningsrapport finns en beskrivning av fältet Rapportstatus, T6435, där den engelska 

beskrivningen behöver förtydligas. 

c. Diskuterades om det är aktuellt med avstämningsrapporter utan rader, dvs inget är uthyrt. I 

så fall måste meddelandet kompletteras med en statusflagga för att indikera att det f.n. inte 

finns något uthyrt till arbetsplatsen. Frågan utreds vidare. 

d. Diskuterades om det ska läggas till ett fält för ”Kreditorder”. Gäller både huvud och rad. 

Denna läggs till i dokumentet Change log, bifogas. 

5. Hyresfaktura 
a. BEAst har tagit fram ett exempel av BEAst Invoice när den används för att fakturera 

hyrtjänster. Alla ombeds granska den och komma med synpunkter inom två veckor. Efter det 

publiceras den. 

b. Diskuterades konto, T6012, på både huvud och rad, vilket finns. 
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c. Diskuterades om försäkring kan anges i fakturan, vilket det inte finns ett särskilt fält för utan 

meningen är att försäkring ska anges på en egen fakturarad. 

d. Diskuterades ”Kundens referensnummer T6005”. Denna finns på både huvud- och radnivå. 

6. Användning 
Det behövs en bredare användning av standarden bland övriga entreprenörer. Inte minst ansågs 

avstämningsrapport och returhantering kunna införas till stor nytta och begränsad insats. Frågan om 

bredare användning och resurser för att stötta detta kommer att tas upp i BEAst styrelse. 

7. Övrigt och nästa möte 
Nästa möte den 27 januari som webbmöte, se kallelse. 

 

Peter Fredholm, BEAst 


