














Salt grundvand er karakteriseret ved et forhøjet indhold af klorid på over I 00 mg/I og ofte høje 
koncentrationer af natrium. Kloridindholdet i råvandet fra boringerne er ca. 43-74 mg/I, og 
råvandet består således ikke af salt grundvand. Man skal dog være opmærksom på. at 
kloridindholdet ligger i den høje ende. 

Råvandet fra boringerne har et farvetal på ca. 20-39 mg Pt/1 og et indhold af NVOC på ca. 4,4-4,8 
mg/I. Brunt grundvand har normalt en karakteristisk ionsammensætning med et forhøjet indhold af 
NVOC på >6 mg/I, et højt indhold af hydrogencarbonat på >300 mg/I og en pH>7,2. Råvandet fra 
Oksby og Ho Vandværks boringer har en pH>7,2 imens indholdet af NVOC og hydrogencarbonat 
ikke indikerer problemer med brunt vand. Vandværket har således ikke et klassisk bruntvands
problem, men har alligevel en udfordring i forbindelse med det høje farvetal i råvandet. 

Vandværket har indtil 2004/2005 tilsat aluminiumsulfat til vandet for at løse problemerne med 
humus i vandet. Efterfølgende har vandværket fået installeret INKA-luftere til iltning af vandet og 
overboret, renoveret eller flyttet alle boringerne for at prøve at løse problemet. 

Vandværket har haft problemer med ammonium i afgangsvandet. De har ved hjælp af en række 
målinger i 2013 fundet ud af at det skyldes, at råvandet indeholder citronsyre. Ifølge vandværkets 
rådgiver bliver citronsyren fjernet i den øverste del af filtrene, som så ikke har været dybe nok til 
også at kunne fjerne ammoniummet. Filtrene er derfor blevet forhøjet med 30 cm i foråret 2014. 
Efter at have fået filteret kørt ind, er ammoniumindholdet kommet under grænseværdien. 

Varde Kommune vurderer, at Oksby og Ho Vandværks behandlingsanlæg er egnet til at behandle 
den foreliggende råvandskvalitet, og at vandkvaliteten efter endt behandling er egnet til almen 
vandforsyning. 

Vandforbru& 

I Varde Kommunes vandforsyningsplan for 2013-2023, er der foretaget en prognose for 
vandbehovet på vandværkerne. Prognosen tager blandt andet højde for hvor mange nye husstande, 
der forventes at blive tilsluttet vandværket. Ifølge prognose forventes Oksby og Ho Vandværk at 
have brug for en indvindingstilladelse på 371.000 m3 /år i 2023. Denne indvindingsmængde er 
inklusiv en sikkerhedsmargin på 15 %. 

Varde kommune og Oksby og Ho Vandværk har ikke kendskab til aktuelle storforbrugere, hvor 
der sker tilslutning i nær fremtid. Vandværket har indvundet 347.420 m1 i 2012, 337.442 m1 i 2013 
og 338.786 m1 i 2014.

Da indvindingen ikke forventes at øges, fastholdes den hidtidige indvindingsmængde på 400.000 
m1/år.

Vurdering i forhold til VVM-reglerne 

Det ansøgte er omfattet af reglerne i § 3 i WM-bekendtgørelsen, idet vandforsyningsboringer er 
medtaget på bilag 2, pkt. 2 C. Der er derfor gennemført en screening på baggrund af de kriterier, 
der er nævnt i bekendtgørelsens bilag 3. Screeningskemaet er vedlagt som tilladelsens bilag 3. 

Screeningen af Oksby og Ho Vandværks indvindingsanlæg viste, at indvindingen fra vandværket 
ikke udgør en væsentlig påvirkning af miljøet.  Den ansøgte tilladelse og forsatte indvinding af 
grundvand til almen vandforsyning og drift af anlægget er derfor ikke VVM-pligtig og kræver derfor 
ikke udarbejdelse af en særlig WM-redegørelse. 
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