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Axolot Solutions och Driva Aquaculture AS 
ingår intentionsavtal (LOI) avseende rening                                     
av vatten från landbaserade fiskodlingar  

Axolot och Driva Aquaculture har ingått ett intentionsavtal (LOI) där avsikten är att 
introducera Axolots AxoPur® teknik för rening av vatten från storskaliga 
fiskodlingsanläggningar. En avgörande framgångsfaktor är AxoPur’s förmåga att 
reducera utsläpp av fosfor.  

Driva Aquaculture AS är ett norskt företag med stor erfarenhet från fiskodling. Företaget är 
inne i en pågående process där man håller på att etablera flera nya landbaserade 
fiskodlingar där hållbarhet och miljö är av högsta strategiska betydelse. Därför avser bolaget 
att använda sig av bästa tillgängliga teknik (BAT) vilket är en huvudanledning till det 
samarbete som nu inleds mellan Driva och Axolot. 

”I takt med att fokus ökar på hållbar produktion av mat så ökar också behovet av 
landbaserade fiskodlingar. För att säkerställa friska och välmående fiskar och minimera 
påverkan på omgivande vattenrecipienter så är vattenkvaliteten en helt avgörande 
nyckelfråga. Med AxoPur så kan Axolot erbjuda en unik och effektiv lösning som möjliggör 
långsiktigt hållbara fiskodlingar, vilket är en fantastisk möjlighet för alla involverade 
intressenter” säger Axolots VD Lennart Holm i en kommentar. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller 
lennart.holm@axolotsolutions.com 

Om Axolot Solutions  

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell 

vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl 

beprövad grundteknologi. Axolot Solutions’ vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög 

reningsgrad samt recirkulation av vattnet.  Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget 

bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på 

www.axolotsolutions.com.  

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är 

listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, sedan den 21 november 2018. FNCA 

Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se. 
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