
Vi tänker köpa ett register från Transportstyrelsen (TS) på alla nu inregistrerade SMV husvagnar. Registret kommer 
finnas att tillgå för alla medlemmar i vår FB grupp SMV Klassiker. Exakt hur det kommer se ut är inte bestämt. Min 
egen idé är att alla vagnar ska finnas i vårt publika register. I de fall vi inte känner ägaren och inte har haft kontakt med 
densamme och då ej godkänt att vagnen syns i registret så kommer endast modell, typ, årsmodell, chassinummer och 
ev. i trafik vara inskrivet i registret, inget namn eller regnr kommer synas. Inte heller kommer det finnas en pdf med 
uppgifter eller bilder om vagnen.

Jag skrev i Facebook om min tanke hur och varför vi vill ha detta register.
Jag har hela tiden haft en speciell tanke med det register vi själva startade på hemsidan. Först och främst få en hum 
om hur många vagnar det finns och som används idag. Vidare se hur vi använder dem och om det finns någon chans 
att dela erfarenheter i vårat ägande av dessa idag ganska unika husvagnar, dom blir ju heller inte fler med åren. Därför 
finns hemsidan (som jag lagt upp) och jag hoppas den ska fylla en funktion som ett arkiv över tips och fakta om hus-
vagnen SMV.
Där kan vi även komplettera med ett register från TS med de uppgifter och bilder jag redan mottagit om era vagnar. 
Det ena registret tar inte ut det andra.

Registret kostar 6125kr inkl moms och nedan finns den information jag fått av TS ang priser och vad som krävs för att 
få köpa ägaruppgifterna.

Information från transportstyrelsen.

Vi säljer ägaruppgifter ur vägtrafikregistrets for-
donsdel till myndigheter, företag och enskilda. Vi 
levererar via mail. Aktuell prislista gäller för samtli-
ga kundgrupper och är 700 kr i grundavgift + 1,04 
kr per registreringsnummer. Moms tillkommer. Vid 
volymer överstigande 3 000 st sjunker styckpriset. 
Om det är första gången du köper information från 
oss kommer vi att leverera en förskottsfaktura via 
mail. När betalningen syns i vårat ekonomisystem 
skickar vi adressfilen till dig snarast möjligt.
 
Om du vill köpa registreringsnummer och/eller 
chassinummer och/eller adresser avseende ditt ur-
val ( 4 738 st) kostar det 4 898 kr, exklusive moms, 
skickar vi en förskottsfaktura.
I så fall behöver jag ditt fullständiga:
- namn
- personnummer
- adressuppgifter dit vi kan skicka fakturan.
- samt en kort beskrivning om vad du ska använda 
informationen till
 
Med vänlig hälsning
Siv
 
Informationssäljare
Fordonsinformationsavdelningen

Swish insamling 
för köp av SMV register från Transportstyrelsen.

Ni som vill bidra till detta register.
Betala in på mitt konto (Peter Hjerpe) via

Swish
0735-212135

Summan du bidrar med bestämmer du själv.

6 125 kr
är målet.

Vill du bidra på ett annat sätt? 
ring mig på 0735-212135.

OM vi får ihop mer pengar än vad som behövs kommer 
vi på nåt vis ge tillbaka överskottet, eller använda dessa 
pengarna till något som vi kan ha nytta av, t.ex. t-shirt, 
broderat märke eller nåt annat. Vi bestämmer detta 
senare.

Alla bidrag kommer redovisas för en mindre grupp här på SMV 
Klassiker. Inga uppgifter på vad var och en av oss bidragit med 
kommer lämnas ut offentligt utan bidragsgivarens samtycke.


