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PRESSINFORMATION 
 
Materialbrist påverkar registreringen 
Den positiva trenden – både när det gäller husvagnar och husbilar – har fortsatt även under september 
månad. Bristen på material hos tillverkarna påverkar dock registreringssiffrorna negativt jämfört med samma 
månad föregående år. 

- Orderböckerna hos förbundets återförsäljare är välfyllda men hos många är lagren tomma efter 
sommarens försäljningsframgångar. Bristen på material hos tillverkarna har gjort att påfyllning av nya 
produkter går något långsammare än normalt, säger Lars Erik Hörmander, ordförande i HRF. 

- Coronapandemin pågår fortfarande och tyvärr innebär nedstängningar hos internationella 
komponentleverantörer att produktionstakten hos tillverkarna begränsas. Sett till helåret är det en 
bransch i stark tillväxt fortsätter Lars Erik Hörmander, även om enskilda månaders registreringssiffror 
kan släpa efter mot föregående år. 

Totalt är det en minskning i registreringssiffrorna för september månad både vad det gäller husvagnar (minus 
24,08%) och husbilar (minus 15,31%). Ackumulerat januari – september ökar husvagnar 10,98% och husbilar 
30,40%. 
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Svenska husvagns- och husbilsregistreringar under januari – september 

 
 

Husvagnsregistreringar för september 2021 
Under september månad 2021 registrerades 186 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan 
registrerades 245 stycken.) Hittills under 2021 betyder det 3507 registrerade husvagnar mot 3 160 under 
samma period 2020. I procent innebär detta en ökning med 10,98 %. 

 

Husbilsregistreringar för september 2021 
September månads husbilsregistreringar visar 260 stycken, medan det i september föregående år 
registrerades 307 husbilar. Hittills under kalenderåret 2021 har det totalt registrerats 4 478 husbilar, medan 
det under motsvarande period 2020 registrerades 3 434 stycken. I procent innebär detta en ökning med 
30,40 % för år 2021. 
 
För ytterligare information kontakta Jörgen Nyström 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! 
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