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Instalco och Naturskyddsföreningen i samarbete för renare vatten 
 
Instalco och Naturskyddsföreningen inleder ett samarbete för att minska förekomsten av 
läkemedel i naturen. Samarbetet möjliggör för Naturskyddsföreningen att kunna 
intensifiera arbetet kring vattenrening och läkemedelsutsläpp vilket på så vis bidrar till 
renare vatten i Sverige, framför allt i Östersjön. 
 
Läkemedel är en globalt förekommande förorening i vattendrag. Läkemedelsföroreningar i 
miljön kan hämma fortplantningen, påverka beteendet hos vattenlevande arter och vara giftiga 
för andra. Antibiotikaresistens är ett exempel på ett växande globalt problem påskyndat av dessa 
föroreningar. 
 
-Rening av vatten och luft ligger oss varmt om hjärtat. Vi installerar dagligen vatten- och 
luftreningsanläggningar och vill skapa en bättre miljö genom att bidra med det vi kan. Som en del 
av vårt hållbarhetsarbete inleder vi därför ett samarbete med Naturskyddsföreningen för att 
minimera spridningen av läkemedel i våra vatten, säger Per Sjöstrand, vd och koncernchef 
Instalco. 
 
Naturskyddsföreningen och Instalco värnar om Östersjön och Sveriges andra livsviktiga vatten. 
För att säkerställa rent dricksvatten och levande vattenmiljö för framtida generationer vill 
parterna se en minskning av utsläpp av miljögifter. 
 
-Vi är väldigt glada över att få möjligheten att växla upp vårt arbete med giftfri miljö och kunna 
fokusera lite extra på vattenmiljön. Läkemedelsrester och andra oönskade ämnen i våra vatten 
kan påverka både djur- och växtlivet och oss människor. Det viktigaste är att de inte hamnar i 
vattnet till att börja med, men när så är fallet måste vi försöka få bort det i så stor utsträckning 
som möjligt säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.  
 
Instalcos och Naturskyddsföreningens samarbete är initialt treårigt. Stödet från Instalco kommer 
att utgöra ett bidrag som ska användas till att värna om, och bevara Östersjön, och andra vatten i 
Sverige. Detta ska bland annat göras genom framtagande av rapporter, genomförande av 
informationskampanjer och politisk påverkan för en hållbar läkemedelsproduktion. 
 
 
 
 
 
För ytterligare information: 
Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig 
070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se 
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utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och 
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