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PRESSINFORMATION 

 
2014: Året då vändningen kom – trots förvirrande si ffror 
 

Med nära 200 tidigare sålda, men aldrig tidigare ibruktagna, husvagnar samt ett stort antal 
lagerfordon – såväl husvagnar som husbilar – som ej skulle kunna registreras efter sista oktober 
2014, blev oktober månads registreringssiffror 2014 orimligt höga. Däremot blev både november- 
och decembersiffrorna, särskilt när det gäller husvagnar, lägre än normalt. 

För att ytterligare komplicera situationen inregistrerades under december månad ett antal 
lagerhusbilar som på grund av skärpta avgasreningskrav ej skulle vara möjliga att inregistrera efter 
årsskiftet. 

HRF har därför gjort en uppskattning av antalet ”överregistreringar” under oktober och december, 
och enligt denna kan konstateras att den ökning som noterades till och med september månad 
(+ 7 % för husvagnar och + 13 % för husbilar), med råge har fortsatt året ut. 

Värt att ha i åtanke är att dessa inregistrerade, men ännu ej sålda/levererade, fordon, (det torde 
handla om ett knappt 100-tal) kommer att påverka nyregisteringssiffrorna under de första 
månaderna 2015. 
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Svenska husvagns- och husbilsregistreringar, helår 

 
 

Enligt styrelsebeslut 2014-10-23 skall inte heller december månadssiffror offentliggöras,  
då dessa anses vara missvisande. Nedan anges därför  endast det totala antalet registrerade 
husvagnar och husbilar under 2014. 
 
Husvagnsregistreringar för 2014 
Totalt under 2014 registrerade 3 638 husvagnar (inklusive ”överregistreringar”) mot 3 226 under 
2013. I procent innebär detta en ökning med 12,77 %. 
 
Husbilsregistreringar för december 2014 
Totalt under 2014 registrerade 3 967 husbilar (inklusive ”överregistreringar”) mot 3 519 under 
2013. I procent innebär detta en ökning med 12,73 %. 
 
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. 


