
LIP miljøpolitik

Vor politik er at producere byggevareprodukter af høj kvalitet 
med fokus på arbejdsmiljø og miljøpåvirkning

Med udgangspunkt i et fuldautomatiseret produktionsanlæg 
har LIP i dag et meget lavt energiforbrug pr. produceret enhed. 

Dette sammenholdt med en CE mærket produktionsproces 
fastholder vi vort ønske om høj kvalitet og lav miljøpåvirkning. 

Se  ”En poses vej gennem LIP´s produktionsanlæg”

Der stilles høje krav til arbejdsmiljø og det ydre miljø 
og gennem investeringer i genanvendelse af støv, spillevand, 

emballage mm, er det lykkes LIP at fastholde et lavt affaldsniveau. 
Vi sikrer at vore aktiviteter planlægges og udføres under hensyntagen til miljø, 

medarbejdere og brugere.

Derudover er vi en del af Green Building Council Denmark, 
hvor vi lever op til fremtidens krav.

Vor miljøpolitik ligger til grund for vor miljøgodkendelse, 
som stiller krav til bla. støj, emission, spildevand mm. 

Se mere her

Omkring arbejdsmiljø lever LIP´s produkter op til de strengeste krav omkring emission, 
hvilket er en fordel for både håndværkere og slutbrugere. 

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre både produkternes kvalitet og miljøpåvirkning.

- n
år d

er bygges på kvalitet!

LIP Bygningsartikler A/S
Industrivej 16 · 5580 Nr. Aaby · Danmark 

Tlf.: +45 64 42 13 30 · Fax: +45 64 42 34 08
www.lip.dk · info@lip.dk

https://www.youtube.com/watch?v=Ya8SYRqY66c
http://lip.dk/media/189994/milj_godkendelse_middelfart_kommune.pdf
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Udtalelse vedr. de miljømæssige forhold hos virksomheden LIP Bygningsartikler A/S, 
Industrivej 16, 5580 Nørre Aaby, CVR nr. 29152314 
 
LIP Bygningsartikler A/S er godkendt efter ”Miljøbeskyttelseslovens” kapitel 5, § 33 (Miljøgod-
kendelse) og ”Miljøbeskyttelseslovens” kapitel 4 (Spildevandstilladelse) med vilkår. 
 
Vilkårene fremgår af ”Miljøgodkendelse og 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, 
lavfrekvent støj, vibrationer, luftemission, lugt, opbevaring af affald og flydende råvarer, 
egenkontrol samt spildevand. 
 
Middelfart Kommune gennemfører miljøtilsyn med virksomhedens aktiviteter og miljøforhold.  
LIP Bygningsartikler A/S har ingen udestående vedrørende miljømæssige forhold med Middel-
fart Kommune. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Irene Christens 
 
         


