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Hej Klaus,
Som nævnt på møde den 11. marts 2019 mellem Varde Kommune og DIN Forsyning ønsker DIN Forsyning at
arbejde videre med afklaringen af mulighederne for at etablere en ny kildeplads i Vittarp. DIN Forsyning ønsker
at indvinde i størrelsesorden 1,5 mio. m3/år fra en ny kildeplads ved Vittarp. De hidtidige undersøgelser viser,
at der tilsyneladende er et sammenhængende, beskyttet dybt grundvandsmagasin i området. Det forventes, at
der skal etableres i størrelsesorden 10 indvindingsboringer og det samlede areal, hvor boringerne skal placeres,
dækker i størrelsesorden 90 ha. DIN Forsyning er presset på vandressourcerne og etableringen af en kildeplads
ved Vittarp er et led i fremadrettet at sikre tilstrækkeligt med rent vand til Varde by og omegn.
DIN Forsyning er ved at se på mulige boresteder og får brug for at indgå nogle aftaler med en eller flere
lodsejere omkring etablering af boringerne. I den forbindelse anmodes om udtalelse fra Byrådet angående
villighed til ekspropriation i tilfælde af manglende opnåelse af frivillige aftaler med lodsejerne.
Området, hvor boringerne påtænkes etableret, fremgår af vedhæftede kortbilag. Det er ikke nødvendigvis hele
området der ønskes aftaler for, men det indikerer området inden for hvor boringerne ønskes etableret og hvor
BNBO for boringerne er.
Hvis det viser sig, at der kan etableres en kildeplade ved Vittarp, så skal der etableres råvandsledninger og
måske et nyt vandværk. Dette er dog ikke overvejet nærmere pt.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.
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