Uppsala 2006-11-01

PRESSINFORMATION
På fjolårets nivå
Precis som vid september månads utgång, ligger antalet husvagnsregistreringar
på i stort sett samma nivå som under fjolåret. Och då ska vi komma ihåg att 2005
var ett mycket bra år, med en uppgång (t.o.m. oktober) på hela 16,88 % gentemot
året dessförinnan. (Jämför man de tio första månaderna 2005 med motsvarande
period 2004, var uppgången 6,60 %.)
När det gäller husbilar, visar både september- och oktoberstatistiken en alltför hög
siffra. Orsaken är att det numera ej är möjligt att ta i bruk fordon som ej uppfyller
Euro 4-normen, såvida ej ”
dispens för slutseriefordon”beviljas. Detta har medfört
att flera husbilsimportörer valt att ”
ställa på”och ”
ställa av”de husbilar man haft i
lager. Förfarandet innebär att husbilsstatistiken kommer att vara missvisande
åtminstone året ut, eftersom det av många fabrikat nu finns ett antal redan
registrerade fordon färdiga att leverera till kund.

Husvagnsregistreringar för oktober 2006
Under oktober månad 2006 registrerades 333 husvagnar. Motsvarande månad
året dessförinnan registrerades 341, vilket innebär en nedgång under månaden på
2,34 %. Hittills under 2006 betyder det 5 782 registrerade husvagnar mot 5 829
under samma period 2005. I procent innebär detta en minskning med blygsamma
0,80 %.

Husbilsregistreringar för oktober 2006
Då statistiken för september och oktober –av skäl som ovan anges –är starkt
missvisande, och att månadsstatistiken även under resten av året kommer att
vara starkt missvisande, har HRF beslutat att ej publicera någon husbilsstatistik
förrän till årsskiftet.

För ytterligare information ring Lars Erik Paulsson på HRF-kansliet,
telefon 018-38 23 68.
Du som ännu inte får denna information via e-post, kan anmäla dig genom att
skicka ett mejl till adressen nedan.
På vår hemsida www.husvagn.com eller www.husbil.com hittar du alltid den
senaste informationen!
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