Uppsala 2018-06-01

PRESSINFORMATION

Sista husbilsstatistiken på länge
Den 1 juli träder det nya skattesystemet för personbilar samt lätta lastbilar och bussar (BonusMalus-systemet) i kraft. Systemet omfattar alla fordon av dessa slag av årsmodell 2018 (eller
nyare) som blir skattepliktiga (alltså tas i bruk för första gången) fr.o.m. den 1 juli.
HRF:s bedömning är att alla lagerbilar av 2018 års modell hos tillverkare/importörer/återförsäljare
därför kommer att ”ställas på” i slutet av juni för att därefter ”ställas av” i början av juli.
Registreringstatistiken för juni månad kommer således att visa betydligt högre siffror än den
verkliga leveransen till kund, medan statistiken för de följande månaderna – när de redan
registrerade bilarna säljs och levereras – kommer att visa lägre siffror än de verkliga leveranserna.
Styrelsen för HRF har därför beslutat att ej offentliggöra någon husbilsstatistik för månaderna juni
– november 2018. Nästa gång några husbilssiffror publiceras, blir därför i årssammanställningen i
början av januari 2019.
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Svenska husvagns- och husbilsregistreringar under januari – maj

Husvagnsregistreringar för maj 2018
Under maj månad 2018 registrerades 510 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan
registrerades 653 stycken.) Hittills under 2018 betyder det 1 623 registrerade husvagnar mot 1 861
under samma period 2017. I procent innebär detta en minskning med 12,78 %.

Husbilsregistreringar för maj 2018
Maj månads husbilsregistreringar visar 1 138 stycken, medan det i maj föregående år
registrerades 1 029 husbilar. Hittills under kalenderåret 2018 har det totalt registrerats 3 042
husbilar, medan det under motsvarande period 2017 registrerades 2 849 stycken. I procent
innebär detta en ökning med 6,77 % för år 2018.
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!
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