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Taxebilaga B
Till taxa för Mölndals allmänna vatten- och avloppsanläggning
Nedanstående avgifter har fastställts av kommunfullmäktige enligt 2018-12-12 § 40, att gälla från och med 1
januari 2019. Beslut om nya avgifter enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-11-18 §156, att gälla från och
med den 1 januari år 2021.

Brukningsavgifter (§§ 13–18)
Nedanstående avgifter är inklusive 25 % mervärdeskatt

Avgift debiteras bebyggd fastighet enligt § 13.1 med
a) en avgift per m3 levererat vatten
b) en årsavgift för varje vattenmätare med genomlopp

om

27,19 kr

20 mm

om

1 431,25 kr

20 mm där förbindelsepunkt för vatten är gemensam för fler än
två småhus inom en grupp av småhusfastigheter med
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp

om

1 125 kr

25 mm med eller utan pulsgivare

om

8 875 kr

40 mm med eller utan pulsgivare

om

20 275 kr

50 mm med eller utan pulsgivare

om

58 300 kr

80 mm

om

137 800 kr

För vattenmätare enligt ovan i parallellkoppel debiteras årsavgift motsvarande
140 % av ovanstående årsavgift.
c) För fastighet samt för den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning
och underhålls i verksamhetsområde där även dagvatten ingår en årsavgift per
tariffenhet (te) för Df och Dg, dag- och dränvatten-avlopp från fastighet samt
dagvattenavlopp från allmänna platser
om
110 kr
Tariffenheter (te) beräknas efter fastighetens tomtyta där varje helt 100-tal m2 räknas som en tariffenhet.
Småhusfastigheter med 1-2 lägenheter debiteras alltid 8 tariffenheter oavsett fastighetens storlek. Övriga
fastigheter debiteras för aktuell yta dock för minst 10 tariffenheter.

För fastigheter med enbart spillvattenförsörjning debiteras enligt § 13.5
en årsavgift per lägenhet

med

3287,50 kr

Årsavgift för direktkopplad sprinklerservis debiteras enligt § 13.9
för underhåll, förnyelse samt registrerings- och brukningskostnader
för servis med dimension 150 mm och mindre

med

7 432,25 kr

för servis med dimension 200 mm och större

med

11 146,25 kr
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