
Kjenner du til www.standsmessig.no? 
 

Vår tjeneste 

 

Standsmessig.no er en landsdekkende annonseportal der eiere av spesielle skyssmidler kan 
avertere for utleieoppdrag med seg selv som sjåfør.  

 

Mulige oppdragstyper er varierte. Foruten bryllupskjøring er også transport ved andre 
selskapelige anledninger ettertraktet. Eksempler er konfirmasjon, gebursdager, reunions, 

premierer, utdrikningslag, ball, firmaevents og bryllupsdager. Videre er det en god del 

etterspørsel på biler for reklame, film og photo-shoots.  
 

Standsmessig.no setter seg ambisiøse mål og jobber fokusert på å utvikle sitt 

tilbudsspekter for eksisterende markeder. I tillegg jobber vi også for å skape interesse og 
etterspørsel for oppdragsutleie i helt nye markeder. 

 

I løpet av kort tid har vi vokst til å bli den desidert største aktøren i Norge på utvalg. 
Samtidig har vi også den bredeste geografiske spredningen av tilgjengelige skyssmidler.  

 

Vi er dog så langt ifra fornøyd med dette. Etterspørselen er større enn det vi kan dekke og 
derfor trenger vi flere annonsører av alle typer biler og skyssmidler. 

 

Hvorfor velge oss?  

 

Vi er størst i Norge! Vi har det største og bredeste utvalget av utleieannonser. Samtidig er 
vi også alene om å ha tilbud i alle landets fylker. Dette medfører at potensielle leietagere 

velger vår tjeneste. Skal du gjøre din tjeneste kjent, er det viktig at du er der kundene er. 

 

Vi er desidert billigst! Andre aktører tar normalt 15-30% honorar for hvert oppdrag. For et 

oppdrag med en typisk leie på kr. 4.000,- tilsvarer det at du taper inntil kr. 1.200,- som din 

formidler putter i egen lomme. Hos oss derimot er du sikret 100% leieinntekter. Vi tar 
intet i honorar eller provisjon av dine oppdrag. 

 

Vi er så definitivt unike! Konseptet vårt er at vi skal være billigst i markedet både for 
utleiere og leietagere. I tillegg tilbyr vi i www.standsmessig.no også gratis annonsering 

fram til 1. april 2016 ( unntatt innbyggere i Oslo og Akershus ). Ytterligere er det en 

mulighet for forlenging av gratisperioden i de områdene der vi ikke har godt nok utvalg og 
etterspørsel. Våre annonsører skal være sikret en god tjeneste før vi innfører betaling. 

 

Etter 1. april 2016 koster det kr. 400,- i en årlig annonseringsavgift per annonse. 
 

Vi er seriøse! For å vedlikeholde og forbedre vår tjeneste og markedsandeler er vi 

inneforstått med at vi er avhengige av våre kunder, både utleiere og leietagere. Derfor tar 
vi selvfølgelig våre kunders krav og ønsker seriøst og søker å yte en best mulig service.  

 

Vår tjeneste skal være i tråd med overordnede lover og reguleringer. Dette innebærer at vi 
holder oss oppdatert og kommuniserer med Skatteetaten, Samferdselsdepartementet og  

Fylkeskommunene for å fremstå som en korrekt og seriøs aktør i persontransport 

segmentet.   
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Bakgrunnen 

 

Ideen for det som i dag har blitt standsmessig.no oppsto i 2007. Det var forberedelser til 

eget bryllup. Endeløse og sene kveldstimer på febrilsk jakt etter det perfekte skyssmidlet. 
Ikke et hvilket som helst, men det perfekte for oss på vår store dag. Som sto i stil til 

bryllupsparet, antrekk og atmosfære. Den gang som nå var profileringen av utleie-

muligheter spredt enkeltvis i mange og godt skjulte, lokale siter på nettet. Det ble å surfe 
på kryss og tvers på webben i mang en sen kveldstime. Notere registreringsnummer på 

fotos av doninger som passet, sjekke med Statens vegvesen og så ringe bileiere. 

 

Vi i standsmessig.no ser at det fortsatt er et begrenset sentralisert tilbud for utleie av 

standsmessige skyssmidler for selskapelige og andre spesielle anledninger. Dette er vi nå 

godt i gang med ved gradvis å videreutvikle vår norgesdekkende annonseportal. 

 

Hvordan virker tjenesten? 

  
Oppdragsutleier oppretter egenhendig, eventuelt med hjelp av oss, en annonse per 

skyssmiddel med inntil 5 bilder og beskrivende tekst. Utleier er anonymisert. I hver 

annonse ligger et kontaktskjema der interesserte kan sende forespørsel direkte til utleier. 
Henvendelsen blir sendt til utleiers mail adresse. Utleier responderer så på henvendelsen.  

 

Dersom bileier ikke har en mail adresse, kan standsmessig.no stå som kontaktpunkt og vil 
da formidle videre beskjed til bileier. All videre kommunikasjon foregår direkte mellom 

utleier og leietager uten involvering fra standsmessig.no. Utleier velger selv hvilke 

konkrete forespørsler han/hun sier ja til. 

 

Hva om jeg ikke ønsker å utføre bryllupskjøring? 

 

Helt i orden. Flere av våre annonsører ønsker ikke å påta seg transport i forbindelse med 

bryllup. Utleier står selv fritt til å velge hvilke typer oppdrag en ønsker å markedsføre. 

 

Jeg ønsker ikke å annonsere, men jeg kan tenke meg å være med på eventkjøring for 

næringslivet 

 

Vi vurderer å starte opp med markedsføring av eventkjøring overfor større næringsaktører 

i større byer. Her vil det gjerne være snakk om kjøring med flere veteranbiler i kortesje. 
Send oss et bilde av bilen din og noen data om bilen og deg selv. Så legger vi deg inn i vår 

base. Vi er kontaktleddet mot kunden. Får vi en forespørsel i ditt område, tar vi kontakt 

med deg. Denne tjenesten koster deg intet inntil videre. 
 

Hvilke type biler passer for oppdragsutleie? 

 

Veteranbiler i sin helhet samt nyere luksus- og sportsbiler er ettertraktet. Vi ønsker oss 

biler som på sin måte gir eller kan tenkes å gi en særegen opplevelse for den enkelte. Du 

har en følelse for og et forhold til din bil. Den er du neppe alene om.   
 

Hva markedet foretrekker varierer mye. Noen har preferanse til et bestemt bilmerke eller 

produksjonsland. Andre igjen er mer opptatt av design, fargevalg, tidsepoke, følelse eller 
det unike som skiller seg ut. Bilene med ”patina” har også et marked spesielt innen 

reklame og film, men også i økende grad i det private markedet.    

 
Mange har et helt spesielt forhold til nettopp den bilen de vokste opp med i sin barndom. 

De satt kanskje i baksetet som barn og spiste softis på turer til bestemor og bestefar, til 

byen eller til campingplassen. Biler som vekker nostalgi og nære, gode følelser er et 
sikkert kort i utleiemarkedet. 
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 Jeg har en 2-dørs. Passer den for bryllupskjøring?  

 

- Ja, mange bryllupspar velger 2-dørs. De setter ikke nødvendigvis kravet til en elegant 

inn- og utgang høyest på lista. Viktigere kan være følelsen for nettopp den bilen, designet, 
fargen eller helt andre kriterier. Kanskje er ei heller brudekjolen av de mest omfangsrike. 

 

Jeg har en 2-seter. Passer den for oppdragsutleie?  

 

- Ja, definitivt! Bruden skal transporteres fra frisøren til kirka, den framtidige 

brudgommen skal kjøres til utdrikningslaget, 80-års jubilanten trenger standsmessig skyss 
til festen, konfirmanten likeså.  

 

Jeg har en rustholk. Passer den for oppdragsutleie? 

 

- Ja, har den sjarm eller et visuelt uttrykk som folk i gata snur seg etter og nikker 

anerkjennende til, da er den midt i blinken. Leietagere leter ofte etter det spesielle, det 
som skiller seg ut. Vi ønsker oss gjerne annonsører med Rat-look doninger. 

 

Hvordan kommer jeg i gang? 

 

Først oppretter du en brukeprofil via ”Registrer deg”. Dernest logger du deg inn med ditt 

nyopprettede brukernavn og passord. Velg så ”Annonser bil”. Så er det rett fram å legge 
inn data, bilder og tekst. Vær nøye på å fylle ut alle felter og vær oppmerksom på at hvert 

bilde kan være på maks 1,5MB. Er de større, må de komprimeres. Her finnes flere 

alternativer. Selv bruker vi denne tjenesten: http://www.compressjpeg.com/. 
 

Alternativt send oss en mail med bilder så fikser vi annonsen for deg uten kostnader. 
 

LMK- og AMCAR forsikring 

 
Mange er usikre på hvordan forsikringsselskapene stiller seg til oppdragskjøring. LMK 

forsikring uttaler: ”Kjøretøyet skal ikke benyttes i ervervsmessig sammenheng (utleie, 

varetransport o.l.).” IF ( AMCARs forsikringsselskap ) uttaler: ”Kjøretøyet kan kun 
benyttes i hobby- eller fritidsøyemed.” 

 

Standsmessig.no har fått bekreftelser fra begge forsikringsordningene at virksomheten de 
enkelte annonserer på www.standsmessig.no ikke strider med reglene. Kjøretøy kan 

benyttes for bryllupskjøring, fødselsdagsfeiringer eller andre arrangementer selv om du får 

betalt for kjøringen.  
 

Kjøretøyet skal imidlertid kun benyttes til fritids- og hobbykjøring, ikke til ervervsmessig 

kjøring. 
 

I dette ligger det at en virksomhet er å anse som næring først når den har et visst omfang 

og er egnet til å gå med overskudd over tid. Bryllupskjøring ved hensyn av egen privatbil 
der oppdragene er sporadiske og inntektene ikke er egnet til å dekke kostnadene over tid 

er definert som fritids-/hobbykjøring og er i så måte heller ikke definert som skattepliktig 

virksomhet  
 

Er det krav til selskapsvognløyve? 

 
Kravet til selskapsvognløyve er regulert av Yrkestransportloven og er relatert til å drive 

persontransport mot vederlag. Her er drivebegrepet det sentrale. Det betyr at det ikke er 

krav til løyve når persontransporten skjer ved enkeltstående anledninger.  
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Hvor mye kan jeg tjene skattefritt? 

 

Så lenge inntektene ved virksomheten ikke overstiger kostnadene ved å holde kjøretøyet i 

den stand som kreves for virksomheten, er det ikke grunnlag for beskatning.  
 

Har du andre spørsmål? Send oss en mail! 

 
Har du forslag til forbedringer av vår tjeneste? Ris eller ros? Send oss gjerne noen ord. Vi 

etterstreber å lytte til våre kunders behov og ønsker, for til enhver tid å kunne yte den 

riktige og nødvendige service.  
 

Vi er også å finne på Facebook link og Instagram link. 

 
Med standsmessig hilsen 

Standsmessig.no 

v/ Arve Stamnes 
Org.nr. 998 013 739 

Epost: post@standsmessig.no 
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