
Hyr ut din hästlastbil!

• Få intäkter på din bil
• Dra fokus till din övriga verksamhet
• Rullande reklampelare

Horse Truck Sharing!



Vänd utgifter till intäkter

En hästlastbil är en stor investering. Även om man skulle ha 
finansierat den med egna medel kostar den ändå i skatt, 
försäkring, service, reparationer och underhåll.
Och även om du har nytta av den själv så står den förmodligen 
mestadels parkerad under större delen av dygnet.
Genom att låta oss hyra ut din hästlastbil får du:

• Intäkter på din investering, inte bara utgifter

• Slipper att skaffa uthyrningstillstånd, vilket normalt krävs om 
man hyr ut motorfordon.

• Ökad säkerhet: Vi gör bakgrundskontroller av hyrestagarna. 

• Utbildning i hur man bedriver uthyrning, rent praktiskt.

• En rullande reklamaffisch när din lastbil är på vägarna, andra 
stall, tävlingsplatser, djurkliniker, m.m.

Vi hjälper dig hela vägen:
• Bakgrundskontroll av hyrestagarna
• Administrerar betalningar och 

betalar ut hyresintäkter till dig, 
minus vår provision.

• Hjälper dig vid ev. skador eller 
kontakt med myndigheter eller 
försäkringsbolag.
Vi har många års erfarenhet av både 
hästar, fordon, försäkringsbranschen 
och biluthyrning.

• Står för nödvändigt tillstånd hos 
Transportstyrelsen.

• Håller dig uppdaterad med lagar, 
regler och annat av betydelse.



Våra krav på dig:
• Du har F-skattsedel

• Gott ”häst-anseende” och inte ha djurskyddsanmärkningar av 
något slag.

• Ha ett arbete som gör att du har tid att sköta om in- och 
utlämningar, även under kontorstid.

• Bankens tillstånd till yrkesmässig uthyrning (Vi förser dem med 
kopia av vårt tillstånd)

• Du har köpt eller ska köpa ditt fordon av FA Trailer.

• Totalvikt Max 3.500 kg (gäller både för hästlastbil och hästsläp)

• Ingen ”egen-uthyrning” vid sidan av, eller vara ansluten till 
någon annan uthyrningsrörelse

• Ha vår logotyp på bilen.

Vanliga frågor
• Vad händer om det inträffar någon skada?

I hyresavtalet, som alla hyrestagare måste skriva på för varje 
hyrestillfälle står det att hyrestagaren är skyldig att ersätta för 
uppkomna skador. Det innebär i vanliga fall fordonets 
försäkringssjälvrisk, och om skadan inte täcks av försäkringen ska 
hyrestagaren stå för hela skadekostnaden. Vi hjälper dig att 
teckna den särskilda uthyrningsförsäkringen som krävs.

• Vad händer om bilen stjäls eller om hyrestagaren inte återlämnar 
bilen?
Vi rekommenderar alltid att man installerar en spårsändare i bilen, 
oavsett om du väljer att hyra ut den eller inte. Vid misstanke om 
oegentligheter ringer du 112 och gör en polisanmälan. Berätta att 
bilen har en spårsändare och att du kan följa den. Det gör att 
polisen prioriterar brottet.
En internationell spårsändartjänst gör också att larmföretaget 
bakom spårsändaren kan kontakta polisen i andra länder, om bilen 
skulle försvinna utomlands.
Kom också ihåg att en tjuv hellre stjäl häftigare fordon, såsom 
lyxbilar och sportbilar än en lätt lastbil.

• Vad händer om någon inte betalar?
I normala fall ska hyran betalas när bilen återlämnas. Betalar man 
via faktura så har vi färdiga rutiner för påminnelser, inkasso och 
att driva ärende hos Kronofogden.
Om någon har en betalningsanmärkning vid bokningen gör vi en 
bedömning om personen får hyra över huvud taget, och i så fall 
meddelar vi dig att hyran betalas i förskott liksom fordonets 
vagnskadesjälvrisk. Vi har alltid en dialog med dig kring dessa 
kunder.

Övre bilden:
En hyrestagare 

som har gjort sig 
skyldig till ett 

avtalsbrott
hos en annan 

uthyrare är 
”blockad”.

Undre bilden:
Med en 

spårsändare ser 
man var bilen 

befinner sig och 
har befunnit sig 

senaste tiden.



Om Horsecab
• Vi startade 2011 med hästsläpsuthyrning. 2014 fick vi tillstånd av 

Transportstyrelsen att hyra ut motorfordon, och började med en hästlastbil strax 
därefter.

• Vi har mångårig erfarenhet, inte bara om hästen som djur utan också om fordon och 
fordonsuthyrning, hur försäkringar fungerar, lagstiftning, juridik och teknik.
Vi delar gärna med oss av den kunskap som vi har till dig, våra hyrestagare och andra 
hästmänniskor.

• Vår uthyrningsverksamhet står under tillsyn av Transportstyrelsen där vi har tillstånd 
för motorfordonsuthyrning upp till 3500 kg totalvikt (Tillstånd nr TSTRYT 
2014/49340)

• Vi är medlemmar i Biluthyrarna Sverige, en branschorganisation för svenska 
biluthyrare.

• Vi har Kompetensbevis för djurtransporter, vilket gör att vi har koll på hästars behov 
under transporttiden.

• Vi har Transportörtillstånd hos Jordbruksverket, som registrerade uthyrare av 
djurtransportfordon. (Tillstånd SE-167454)

Kontakta oss gärna om du vill veta mer:
patrick@horsecab.se
Tel 0736-107706
Vi finns i Kungälv.

• Får vem som helst hyra?
Nej, alla hyrestagare bakgrundskollas i biluthyrningsbranschens spärregister. Där hamnar alla 
som inte har skött tidigare bilhyror, t.ex. Bristande betalning, rökt i bilen, låtit kompisar köra 
bilen, åkt fast för polisen, osv. Vi hyr aldrig ut en bil till någon som förekommer i det registret.

• Får hyrestagaren köra utomlands?
Bara inom Norden och till Tyskland, Benelux och Frankrike, då dessa länders myndigheter har 
gemensam syn på biluthyrning och trafiksäkerhet. 

mailto:patrick@horsecab.se

