
 

 

 

                                       Dnr TEN 229/2022 

 

Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 

Telefon: 031-315 10 00 E-post: tekniska@molndal.se 

Taxebilaga A  

Till taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning  

Nedanstående avgifter har fastställts av kommunfullmäktige enligt beslut 2018-12-18 § 200. 

Beslut angående reviderade avgifter, enligt delegation § 9, har fastställts av tekniska nämnden 

enligt beslut 2023-02-22 § 29 att gälla från och med den 1 april 2023. 

Anläggningsavgifter (§§ 5-12)  

Nedan angivna avgifter är inklusive 25 % mervärdesskatt.  

Avgifter enligt § 5.1 för bostadsfastighet och enligt § 3 därmed jämställd fastighet 

a) En servisavgift för upprättande av förbindelsepunkter och anläggande av 

servisledningar för vatten (V), spillvattenavlopp (S) och dag- och dränvattenavlopp 

från fastighet (Df). Avgiftens storlek är beroende av i första hand vattenservisens 

utvändiga diameter (mm) enligt tabell nedan.  

Ansluts enbart spillvattenavlopp (S) och, eller dag- och dränvattenavlopp från 

fastighet (Df) är det den största ledningens utvändiga diameter (mm) som avgör 

avgiften enligt tabell nedan. Vid ansökan om avvikande serviser än de som redovisas 

i tabell nedan ska särskild prövning och avgiftsberäkning ske: 

 V 0-40, S och D 0-160 om 111 820 kr  
 V 41-65, S och D 161-250 om 147 120 kr  
 V 66-75, S och D 251-315 

 

om 188 320 kr   

b) En tomtyteavgift per m2 tomtyta om 59 kr  

c) En lägenhetsavgift per lägenhet om 47 080 kr  

Avgifter enligt § 6.1 för annan fastighet   

a) En servisavgift för upprättande av förbindelsepunkter och anläggande av 

servisledningar för vatten (V), spillvattenavlopp (S) och dag- och dränvattenavlopp 

från fastighet (Df). Avgiftens storlek är beroende av i första hand vattenservisens 

utvändiga diameter (mm) enligt tabell nedan.  

Ansluts enbart spillvattenavlopp (S) och, eller dag- och dränvattenavlopp från 

fastighet (Df) är det den största ledningens utvändiga diameter (mm) som avgör 

avgiften enligt tabell nedan. Vid ansökan om avvikande serviser än de som redovisas 

i tabell nedan ska särskild prövning och avgiftsberäkning ske: 

 V 0-40, S och D 0-160 om  111 820 kr   
 V 41-65, S och D 161-250 om  147 120 kr   
 V 66-75, S och D 251-315 

 

om  188 320 kr   
 

b) En avgift per m2 tomtyta 
om 148 kr 

 




