
ÅRSFÖRBRUKNING 

2019  1850 KWh (maj–dec) 

Vi köpte huset i maj månad detta år och tillbringade sommaren i huset + något enstaka tillfälle här 

och där under hösten/vintern. 

 

2020 2475 KWh (jan-dec) 

Vi var i huset enstaka tillfällen under våren och under sommaren detta år. Stängde huset tidig höst. 

 

2021 8617 KWh (jan-dec)   

Detta var året när all renovering efter vattenskadan startade och pågick. Entreprenad nyttjade 

elförbrukningen i huset. Vi vistades inte alls i fastigheten under året 2021. 

 

2022 8472 KWh (jan-dec) 

Renoveringen var slutförd i slutet april 2022. Vi har varit i huset vid enstaka tillfällen för att se till 

det och möta upp olika entreprenad. 

 

ÅRSKOSTNAD 

Vad det gäller årskostnaden så har den inte omfattat många tusen år 2019 och 2020 när vi kunnat 

vistas i huset och bo där. Däremot när olika entreprenad arbetat och renoverat + när elpriserna 

skjutit i höjden under 2022 så har den varit högre. Men denna perioden är mindre jämförbar då vi 

inte nyttjat huset.  

EL  

Nätoperatör: Ellevio 

Elleverantör: Fortum 

FÖRSÄKRING 

IF (Fritidshusförsäkring) 

 

VATTEN/AVLOPP 

Kommunalt vatten. Avlopp finns inget. Ansökan om bygglov för avloppsanläggning inskickad till 

Mariestads Kommun sommaren 2022. Denna ansökan är godkänd och avgifter till kommunen är 

också betalda. Det som kvarstår är färdigställandet av avloppsanläggningen + kostnaderna som 

faller under detta åtagande. Vi har fått en offert (2022) som hamnar mellan 75 000 – 100 000 SEK 

för att anlägga avloppsanläggningen. Ytterligare 4 grannar i området har ansökt och fått godkänt 

att lägga avlopp på sina respektive tomter. Att gå ihop kan vara ett tips för att sänka kostnaden. 

Kontakt till Entreprenad: Lungås Maskin & VVS AB, Mariestad. T. 0732-299570 

RENHÅLLNING 

Vi har haft 14 dagars tömning under längre vistelse, när vi ”stängt” huset så har vi att abonnemang 

avseende renhållning/tömning på paus tills vi ”öppnat” huset igen. 

 

SAMFÄLLIGHET, VÄGAVGIFT/SNÖ, SOTNING, UNDERHÅLL eller ÖVRIGA KOSTNADER 

Finns inga kostnader för detta 

 

 


