
Uppsala 2021-08-02 

Adress    Telefon       Telefax                        E-post 
Dalby-Viggeby 157, 755 91  Uppsala    +46 765 62 27 17       +46 18 38 23 58          info@husvagnsbranschen.se

PRESSINFORMATION 

Nästa slutsålt på många ställen! 
Efter månader av uppgång av antalet nyregistrerade husvagnar och husbilar, har det nu blivit en 
tillfällig avmattning. 

– Vi har helt enkelt slutsålt, konstaterar flera av HRF:s medlemmar, och tillverkarna kan inte 
leverera något mer förrän tidigast till hösten. Det finns till och med återförsäljare som tvingats 
permittera anställda eftersom det inte finns några fordon att sälja … 

Det är till största delen svenskarnas önskan om ”swemester” och ”hemester” som är orsaken till 
den uppkomna situationen, men även två tragiska händelser under vintern – ett rasat växthus 
utanför Östersund och en storbrand i Morjärv, där totalt flera hundra fritidsfordon gick till spillo – 
har naturligtvis satt sina spår. Hur de nyligen inträffade översvämningskatastroferna kommer att 
påverka möjligheten att i närtid köpa ett nytt fritidsfordon, är ännu för tidigt att sia om. 

Klart är dock, att den som planerar att köpa en husvagn eller husbil under 2022 bör vara tidigt ute. 
Flera tillverkare har nämligen indikerat att hela produktionen av nästa års modell är uppbokad av 
deras återförsäljare! 
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Svenska husvagns- och husbilsregistreringar under januari – juli 

Husvagnsregistreringar för juli 2021 
Under juli månad 2021 registrerades 377 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan 
registrerades 479 stycken.) Hittills under 2021 betyder det 3 025 registrerade husvagnar mot 2 569 
under samma period 2020. I procent innebär detta en ökning med 17,75 %. 

Husbilsregistreringar för juli 2021 
Juli månads husbilsregistreringar visar 662 stycken, medan det i juli föregående år registrerades 
617 husbilar. Hittills under kalenderåret 2021 har det totalt registrerats 3 790 husbilar, medan det 
under motsvarande period 2020 registrerades 2 599 stycken. I procent innebär detta en ökning 
med 45,83 % för år 2021. 

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

Läs mer om att semestra i Sverige på www.mobiltboende.se. 

På HRF:s hemsida www.husvagnsbranschen.se hittar du alltid den senaste informationen! 


