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PRESSINFORMATION

2013: Ett ”mellanår” med förvirrande husbilssiffror
2013 blev för branschen, både i Sverige och på kontinenten, något av ett ”mellanår”.

Jämfört med 2012 års nedgång på 18 procent för husvagnsregistreringarna är 2013 års nedgång
blygsam – och i stort sett enligt HRF:s prognos.

Även antalet husbilar som levererats till kund stämmer med förbundets prognos, även om siffrorna
kan verka något förvillande.

Vid de två senaste årsskiftena har nämligen avgasreningskraven skärpts, varför det har varit
många ”lagerhusbilar” som registrerats under den sista månaden både 2012 och 2013 – för att
sedan ställas av igen. Detta gör att decembersiffrorna för husbilar för dessa två år är helt
missvisande, om man jämför med ett ”normalår” då antalet nyregistreringar under december brukar
ligga på strax under 100 enheter.

De ”förregistrerade” husbilarna kommer dessutom – precis som under 2013 – även att leda till låga
registreringstal under de första månaderna 2014.

En realistisk bedömning är att antalet nyregistrerade husbilar som levererades till kund under 2013
låg strax över motsvarande siffra för 2012.
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Svenska husvagns- och husbilsregistreringar, helår

Husvagnsregistreringar för december 2013
Under december månad 2013 registrerades 61 husvagnar. (Motsvarande månad förra året
registrerades 77 stycken.) Totalt under 2013 betyder det 3 226 registrerade husvagnar mot 3 449
under hela 2012. I procent innebär detta en minskning med 6,46 %.

Husbilsregistreringar för december 2013
December månads husbilsregistreringar visar 135 stycken, medan det i december föregående år
registrerades 216 husbilar. Under kalenderåret 2013 har det totalt registrerats 3 519 husbilar,
medan det under 2012 registrerades 3 598 stycken. I procent innebär detta en minskning med
2,20 % för år 2013.

För ytterligare information ring Lars Erik Paulsson på HRF-kansliet, telefon 0765-62 27 17.

På HRF:s hemsida www.husvagnsbranschen.se hittar du alltid den senaste informationen.


