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Offentliggørelse af tilsynsrapport for Nørregade 53, Hornsyld 

 

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen1 skal dele af tilsynsrapporten offentliggøres på kom-

munens hjemmeside. Dette krav er gældende for alle miljøgodkendte husdyrbrug, 

som er godkendt efter § 12 stk. 1, nr. 1-3 i Husdyrbrugsloven og § 33 i Miljøbe-

skyttelsesloven fra den 7. januar 2014. For alle øvrige husdyrbrug gælder kravet 

fra 7. juli 2015. 

 

Påkrævede offentliggjorte oplysninger om tilsyn udført på husdyrbruget: 

1. Baggrunden for tilsynet: Basistilsyn. Tilsynet er foretaget som et regelmæssigt til-

syn, som kommunen er forpligtiget til at føre ved alle husdyrbrug med mere end 3 

dyreenheder. 

2. Navn, adresse og cvr-nummer på husdyrbruget: Tværsiggård, Nørregade 53, 8783 

Hornsyld. CVR-nr. 26118190. 

3. Karakteren af husdyrbruget: Svin, produktionsbesætning, miljøgodkendt produktion 

på 20.000 smågrise (8,2 – 30 kg) og 20.000 slagtesvin (30-107 kg). 

4. Dato for tidspunktet for tilsynets udførelse: Miljøtilsynet er udført den 2. december 

2014. 

5. Hvad der er ført tilsyn med: Der er ført tilsyn, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen, 

Husdyrbrugsloven og øvrige relevante forhold, jf. Miljøbeskyttelsesloven samt vilkår 

i miljøgodkendelsen. 

6. Om der er konstateret jordforurening: Der er ikke konstateret jordforurening, hvor 

staldanlæg er beliggende. 

7. Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til husdyrbruget: Der er med-

delt indskærpelse omkring overholdelse af vilkår 34 i miljøgodkendelse ved indsen-

delse af ny beregning i husdyrgodkendelse.dk senest den 1. februar 2015. Der er 

meddelt indskærpelse omkring indsendelse af gylleopbevaingsaftale senest den 1. 

februar 2015. Der er meddelt varsel om påbud omkring ændring af vilkår 1 i miljø-

godkendelsen, omhandlede ændring af produktionstilladelse på baggrund af konti-

nuitetsprincippet.  

 

 

 

 

 

                                           

1 Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 om miljøtilsyn 
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8. Konklusioner på husdyrbrugets seneste indberetninger om egenkontrol, herunder 

om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, 

forbud eller indskærpelser: Husdyrbruget er omfattet af de generelle regler i forhold 

til indberetning til offentlige myndigheder. Der er ikke krav om specifik indberetning 

af egenkontroldata til kommunen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mette Højby 

 

 

 


