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1.1 MILJÖPOLICY 

 
 
 
 
 
 
Pollex AB:s affärsidé är att med hjälp av schakt- och rivningsfria tekniker rengöra och renovera 
rörsystem för att säkra drift och kvalitet samt minska miljöbelastning. På så sätt medverkar vi naturligt 
i våra kunders miljöarbete. 
 
Pollex AB arbetar för en hållbar utveckling genom att sträva efter att minska vår och våra kunders 
miljöpåverkan så att vår nästkommande generation skall tryggas och kan leva i en god miljö. Att tänka 
långsiktigt och väga in hela livscykeln i allt från inköp till levererade tjänster är viktigt för oss och utgör 
ett av våra fyra kundlöften – ”Hållbarhet hela vägen”. 
Våra metoder är schakt- och rivningsfria, vilket i jämförelse med traditionell renovering innebär en 
drastiskt minskad miljöpåverkan. 
 
Schaktfri ledningsförnyelse går hand i hand med miljöbalken. 

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på 
insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är 
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Genom att använda sig av schaktfria metoder minimeras påverkan på natur, miljö, infrastruktur, trafik 
och människor. 
 
Vi beaktar miljöaspekter vid inköp av material och tjänster och har ett utvecklat stöd för att 
åstadkomma en god logistik kring våra projekt. 

 
Vi bedriver ett aktivt miljöarbete genom att engagera, utbilda och informera våra medarbetare. 
 
Vi följer tillämplig lagstiftning och andra bindande krav som är tillämpliga för vår verksamhet. 
 
Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet och att förbättra vårt eget miljöarbete och miljöledningssystem 
genom ständiga förbättringar är ett prioriterat område. 
 
Miljöpolicyn är en del av vårt miljöledningssystem. 
Pollex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. 
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