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Tabell 8. Exempel Grusstad- anpassningsplan  

Grusstad valde alternativet att borra djupare brunnar och ytterligare ett antal åtgärder för att säkerställa 

vattentäktens vattentillgång och vattenkvalitet. För arbetet tog de fram en anpassningsplan och nedan 

visas en del av planen. Siffrorna är fiktiva. 

 

Åtgärd Nytta av åtgärd Ansvar Tidplan  Kostnad  Finansiering 

Borra nya djupare 
brunnar 

Öka kapaciteten i 
vattentäkten 

A.J 2018-12-31 400 000 VA-taxa 

Ta fram 
vattenskyddsområde 
och tillstånd för 
vattenuttag 

Minska risk för förorening av 
vattentäkten samt säkra 

vattentillgången 
 
 

K.B 2019-06-30 350 000 VA-taxa 

Lägg in 
vattenskyddsområde 
i kommunala planer  

Säkra området mot 
exploatering mm  

K.B 2019-07-30 - - 

Initiera möte med 
VA-ansvarig på 
kommun X  

Säkerställa att åtgärder 
genomförs så att 

avloppsreningsverk 
uppströms inte bräddar 

A.J 2018-12-31   
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