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PRESSINFORMATION 

Uppåt för husvagnar – fortsatt nedåt för husbilar 

När 2020 nu är tillända, kan branschen glädja sig år att antalet nyregistrerade husvagnar ökat 
markant under det gångna året. Orsaken är givetvis den pågående pandemin, som gjort att 
intresset för ”hemester” och ”swemester” ökat kraftigt under året. Detta märktes också på 
efterfrågan på begagnade fritidsfordon – såväl husvagnar som husbilar – under våren och 
sommaren. 

Försäljningen av nya husbilar har däremot minskat ytterligare. Orsaken är givetvis den oskäligt 
höga skatt för nya husbilar som blivit en följd av kombinationen av bonus-malus-systemet och 
övergången till en beskattning baserad på utsläppen enligt WLTP-körcykeln. 

Intresset för ”hemester” och ”swemester” märktes också på efterfrågan på begagnade fritidsfordon 
– såväl husvagnar som husbilar – under våren och sommaren, och många av HRF:s 
medlemsföretag fann sig stå med nästan tomma begagnat-lager. 
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Svenska husvagns- och husbilsregistreringar, helår 

Husvagnsregistreringar för december 2020 
Under december månad 2020 registrerades 80 husvagnar. (Motsvarande månad förra året 
registrerades 68 stycken.) Totalt under 2020 betyder det 3 613 registrerade husvagnar mot 3 293 
under hela 2019. I procent innebär detta en ökning med 9,71 %. 

Husbilsregistreringar för december 2020 
December månads husbilsregistreringar visar 148 stycken, medan det i december föregående år 
registrerades 177 husbilar. Under kalenderåret 2020 har det totalt registrerats 4 011 husbilar, 
medan det under 2019 registrerades 4 155 stycken. I procent innebär detta en minskning med 
3,47 % för år 2020. 

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

Läs mer om HRF:s kamp mot den höga husbilsbeskattningen på www.husbilskampen.se. 
Läs mer om att semestra i Sverige på www.mobiltboende.se. 
På förbundets hemsida www.husvagnsbranschen.se hittar du alltid den senaste informationen!


