Uppsala 2021-04-05

PRESSINFORMATION
Stort intresse för fritidsfordon, men missvisande siffror
Rapporter från HRF:s medlemmar visar att intresset för fritidsfordon är fortsatt mycket stort, och att
lagren av både nya och begagnade fordon bedöms vara låga i förhållande till efterfrågan.
När HRF nu offentliggör mars månads nyregistreringssiffror tvingas vi dessvärre konstatera att
dessa – av flera anledningar – är missvisande. Bland annat har den tidiga påsken inneburit att
”påskleveranserna” skett redan i mars. Hur mycket det ökade intresset för hemester/svemester har
påverkat nyregistreringarna under den gångna månaden, är därför omöjligt att mäta.
– När det gäller husvagnar kommer vi att veta mer vid utgången av april månad när 2020 års
påskleveranser ingår i jämförelsematerialet, säger HRF:s ordförande Lars-Erik Hörmander.
När det gäller nyregistreringen av husbilar, är det fler faktorer som gör att nyregistreringssiffrorna
är felvisande. I slutet av februari registrerades ett okänt antal husbilar som inte var sålda till kund –
eller sålda för senare leverans – där dispensen för möjligheten att registrera fordon godkända
enligt ett äldre avgasreglemente gick ut den sista februari. I slutet av mars var det så dags att
registrera ett antal husbilar – osålda eller sålda för senare leverans – för att undvika den kraftiga
höjningen av malus-skatten (storleksordning 23 %) som trädde ikraft den 1 april.
– Här kommer det att ta betydligt längre tid innan vi är i balans när det gäller förhållandet mellan
försäljning och registrering, avslutar Lars-Erik Hörmander.
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Svenska husvagns- och husbilsregistreringar under januari – mars

Husvagnsregistreringar för mars 2021
Under mars månad 2021 registrerades 530 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan
registrerades 353 stycken.) Hittills under 2021 betyder det 694 registrerade husvagnar mot 516
under samma period 2020. I procent innebär detta en ökning med 34,49 %.
Husbilsregistreringar för mars 2021
Mars månads husbilsregistreringar visar 1 170 stycken, medan det i mars föregående år
registrerades 254 husbilar. Hittills under kalenderåret 2021 har det totalt registrerats 1 455
husbilar, medan det under motsvarande period 2020 registrerades 385 stycken. I procent innebär
detta en ökning med 277,92 % för år 2021.
För ytterligare information kontakta Lars Erik Paulsson på HRF-kansliet, telefon 0765-62 27 17.
På HRF:s hemsida www.husvagnsbranschen.se hittar du alltid den senaste informationen!
Läs mer om att semestra i Sverige på www.mobiltboende.se.
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