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Udtalelse vedr. de miljømæssige forhold hos

A/S, Industrivej 16, 5580 Nørre Aaby

 
LIP Bygningsartikler A/S er godkendt efter ”Miljøbeskyttelseslovens” kapitel 5, § 33 (Miljøgo
kendelse) og ”Miljøbeskyttelseslovens” kapitel 4 (Spildevandstilladelse) med vilkår.
 
Vilkårene fremgår af ”Miljøgodkendelse og
kendelsen omfatter alle virksomhedens aktiviteter på ovenstående adresse.
 
Der er i miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen stillet vilkår om indretning og drift, støj, 
lavfrekvent støj, vibrationer, luftemission, lugt, opbevaring af affald og flydende råvarer, 
egenkontrol samt spildevand. 
 
Middelfart Kommune gennemfører miljøtilsyn med virksomhedens aktiviteter og miljøforhold  
minimum hvert 2 år.  
 
LIP Bygningsartikler A/S har ingen udestående med Mi
Kommunes vurdering, at virksomheden arbejder seriøst med miljøarbejdet.
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Eva Lund   
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A/S LIP BYGNINGSARTIKLER                
Industrivej 16                           

miljømæssige forhold hos virksomheden LIP Bygningsartikler 

Industrivej 16, 5580 Nørre Aaby 

LIP Bygningsartikler A/S er godkendt efter ”Miljøbeskyttelseslovens” kapitel 5, § 33 (Miljøgo
kendelse) og ”Miljøbeskyttelseslovens” kapitel 4 (Spildevandstilladelse) med vilkår.

Vilkårene fremgår af ”Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse” af den 3. maj 2005. Miljøgo
kendelsen omfatter alle virksomhedens aktiviteter på ovenstående adresse.

Der er i miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen stillet vilkår om indretning og drift, støj, 
luftemission, lugt, opbevaring af affald og flydende råvarer, 

Middelfart Kommune gennemfører miljøtilsyn med virksomhedens aktiviteter og miljøforhold  

LIP Bygningsartikler A/S har ingen udestående med Middelfart Kommune. Det er Middelfart 
Kommunes vurdering, at virksomheden arbejder seriøst med miljøarbejdet.

 Dorthe Dahl 

offentlige. 
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LIP Bygningsartikler 

LIP Bygningsartikler A/S er godkendt efter ”Miljøbeskyttelseslovens” kapitel 5, § 33 (Miljøgod-
kendelse) og ”Miljøbeskyttelseslovens” kapitel 4 (Spildevandstilladelse) med vilkår. 

spildevandstilladelse” af den 3. maj 2005. Miljøgod-
kendelsen omfatter alle virksomhedens aktiviteter på ovenstående adresse. 

Der er i miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen stillet vilkår om indretning og drift, støj, 
luftemission, lugt, opbevaring af affald og flydende råvarer, 

Middelfart Kommune gennemfører miljøtilsyn med virksomhedens aktiviteter og miljøforhold  

ddelfart Kommune. Det er Middelfart 
Kommunes vurdering, at virksomheden arbejder seriøst med miljøarbejdet. 


