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Abstract 
 

This study investigate the pollution levels (heavy metals) in Skurups city’s storm water 

system. Rain and runoff water (storm water) can be polluted and pose an environmental 

problem because it rarely gets purified on the way to our waterways. To find the various 

outlets where storm water reaches waterways, Skurups urban storm water systems were 

mapped. The city’s different businesses inside industrial areas were also mapped to see if 

pollution level could be correlated to industrial density. Six test locations were found 

throughout the city and two tests were taken on each site. Most of the outfalls exists on the 

city’s east side (4 outfalls on the east side and 1 outfall and 1 dam on the west side).  

 

Metal pollution were found in each site in large variance to each other. Highest total metals in 

the storm water were found on the city’s east side although most businesses inside industrial 

zones were found on the west side. When the amount of metal pollution were compared to the 

health limits which different municipalities and organizations have set, the levels were not as 

high to cause any threat to health or the environment. However, the test were only taken 

during one day and just gives a small sample size of the situation. Data for rainfall amounts 

were also collected for the test day and a period past and showed that the only day with rain 

was the day before test day with 3.5 mm. This means that the metal level in Skurup storm 

water can be higher during a rain period. In summary, this study of metal concentrations in 

Skurup storm water is existing but relatively low and cannot be traced to any business.        
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Sammanfattning 

 
Denna studie är ett första steg till en utredning om föroreningsnivåerna (tungmetaller) i 

Skurups stads dagvattensystem. Regn- och avrinningsvatten (dagvatten) kan vara förorenat 

och utgöra ett miljöproblem då det inte renas på vägen till våra vattendrag. För att hitta de 

olika utloppen där dagvattnet når vattendragen så kartlades Skurups stads dagvattensystem. 

Stadens olika verksamheter inom industriområden har också kartlagts för att se om de totala 

metallföroreningarna kunde spåras till industritäthet. Sex provplatser hittades i staden och två 

prov togs på varje plats. De flesta av utloppen finns på stadens östra sida (4 utlopp på östra 

sidan och ett utlopp och en damm på den västra sidan).  

 

Metallföroreningar återfanns på varje plats med stor varians till varandra. De högsta totala 

metallhalterna hittades på stadens östra sida även om den högsta industritätheten fastställdes 

till den västra sidan. När mängden metallföroreningar jämfördes med riktlinjer som olika 

kommuner och organisationer har satt så visade det sig att nivåerna inte föll inom värden som 

var skadliga för människors hälsa och miljö. Men provtagningen skedde endast under en dag 

och ger bara en ögonblicksbild av situationen. Data för regnmängder har också samlats för 

testdagen och en period tidigare och visade att den enda dagen med regn var dagen innan 

testdagen med 3,5 mm. Detta innebär att metallnivån i Skurups dagvatten kan vara högre 

under längre regnperioder. Sammanfattningsvis visar denna undersökning att metallhalterna i 

Skurupstads dagvatten är befintliga men relativt låga och går inte heller att spåras till någon 

verksamhet.  
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1 Inledning 
 

Regn- och avrinnande vatten, så kallat dagvatten riskerar att förorena vattendrag, mark och 

grundvatten med dagens separerade avrinningssystem som oftast leder direkt till recipient 

utan behandling. Dagvatten definieras enligt Svenskt Vatten AB som ”tillfälligt förekommer, 

avrinnande vatten på markytan eller på en konstruktion.” Mer specifikt avses avrinnande 

vatten såsom regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten. Det viktiga i 

definitionen är att vattnet är tillfälligt och flödar av hårdgjorda ytor, när det inte är tillfälligt 

kallas det ytvatten (Alm och Åström 2014).  

 

För att inte dagvatten ska översvämma våra bebyggda miljöer samlas det upp och leds bort i 

slutna ledningar. Dessa ledningssystem är oftast separata från avloppssystemen men det 

händer att de är kombinerade och leds då till kommunal rening. När dagvattensystemet är 

separat leds det direkt till recipienten som kan vara ett närliggande vattendrag eller ett dike. 

Mängden dagvatten som avleds kan variera kraftigt beroende på nederbördens längd, markens 

egenskaper, topografin och avrinningsområdets storlek (Tonning 2007).  

 

När vattnet går från regn till vattendrag så kommer det i kontakt med flertal olika ämnen. 

Ämnena dras då med vattnet till recipienten och kan påverka miljön längs hela recipientens 

väg. Dessa ämnen kan vara olika näringsämnen som fosfor och kväve som bidrar till 

övergödningen av sjöar och vattendrag (Valtanen, Sillanpää och Setälä 2014). Eller så kan det 

vara en stor variation av tungmetaller som är mycket giftiga för människor och djur på grund 

av att det ackumuleras i naturen (Stephansen et al. 2016). Olja och cancerogena polycykliska 

aromatiska kolväten (PAHer) kan även dras med vilket oftast kommer från någon form av 

läckage från något fordon (Rentz, Widerlund och Öhlander 2011). 

 

Den största källan till föroreningar av dagvatten är trafiken i Sverige (Malmqvist, Svensson 

och Fjellström 1994). Intensiteten av bilar avgör ofta vilken koncentration av föroreningar 

som hamnar i dagvattnet. Trafiken uppger även till störst ämnes variation där bly är 

dominerande. En annan stor källa till föroreningar är industri/företags- och bostadsområden 

(Ma et al. 2017). Industri- och företagsområden genererar störst föroreningar av de två och 

ger ofta upphov till höga halter av zink och fosfor. Föroreningshalten varierar stort beroende 

på årstid och regnintensiteten. Största halterna kan hittas under vintern när snön smälter där 

föroreningarna ansamlats eller under sommaren då intensiva regn förekommer. Det är under 

den första delen av regnet och snösmältningen som de högsta halterna kan återfinnas då 

föroreningarna ackumuleras mellan avrinnings perioderna. Detta kallas first flush effekt 

(Malmqvist, Svensson och Fjellström 1994).  

 

 



2 
 

Det finns både väsentliga och oväsentliga tungmetaller för människor och djur, vilket innebär 

att vissa metaller som tillexempel koppar eller järn behövs för en bra hälsa medan andra som 

kadmium eller bly inte ger några positiva effekter. Beroende på exponeringsmängd och 

metallens egenskaper så är olika tungmetaller giftiga i olika grader men de mest txiska anses 

vara arsenik, bly, kadmium och kvicksilver (Tchounwou et al. 2012). Arsenik ansamlas i både 

växter och djur genom näringskedjan och kan framkalla både cancer och olika tumörer vid 

både akut och kronisk exponering. Kadmium är mer toxiskt under en längre period då det 

stannar kvar i kroppen och lagras i njurarna som kan skadas. Den kanske giftigaste 

(Kvicksilver kunde inte detekteras under provtagningen) är bly som kan ge nervskador och 

leda till blodbrist vid exponering av små doser (Linderholm 2017).   

 

Då staden Skurup innehar två större industriområden, järnväg och närliggande E65an kan det 

inte uteslutas att deras dagvatten kan vara förorenat. Skurup har påbörjat ett omfattande 

miljöarbete varav ett handlar om miljögifter i vattendragen för att skapa sig en uppfattning om 

vilka åtgärder som behövs eventuellt göras. 

 

1.1 Syfte 
 

För att få en bild av vilka föroreningar som kan finnas i dagvattnet så är mynningarna i 

dagvattensystemet av största intresse då detta ofta hamnar direkt i recipienten.  För att hitta 

mynningspunkterna av intresse för Skurups kommuns dagvattensystem så behövs det göras 

kartläggning av hela ledningssystemet i Skurups stad.  

 

Syftet med detta arbete är att kartlägga Skurups stads dagvattennät för att hitta dess 

mynningar där prov kan tas för att ta reda på vilka metallföroreningar som kan finnas där och 

i vilka mängder. Fokus lades på metaller då inga andra analys metoder var möjliga vid 

provtagning. Ett andra syfte är att se om industrierna har någon koppling till föroreningsnivån 

i dagvattnet. Då det är svårt att koppla enskilda industrier till någon förorening så ska 

mängden industrier jämföras med mängden metallföroreningar för varje stadsdel. Därför ska 

även en verksamhetskartläggning göras inom Skurups stad.  
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2  Material och metod 
 

2.1 Kartläggning av dagvattensystemet 

Kartläggning av Skurups kommuns dagvattennät utfördes med hjälp av kartor över vatten- 

och avloppsledningarna. Tillsammans med driftchefen för vatten- och avlopps på 

kommunteknikavdelningen synades kartorna för ut markering av mynningar samt koppla 

samman respektive mynning med respektive stadsdel. Under provtagningen i fält 

konfirmerades kartornas korrekthet.  

 

2.2 Verksamhetskarläggning 

De olika industriverksamheterna i Skurup identifierades med hjälp av internetsidan hitta.se. 

På sidan framgår både industrins geografiska adress och dess verksamhet samt en markering 

om de ligger inom Skurups olika industriområden. Då det var svårt att se om en verksamhet 

var en industri eller inte så togs det bara hänsyn till verksamheter som fanns inom 

industriområden. Därför undersöktes varje adress som befann sig inom ett industriområde 

systematiskt. Varje industriverksamhet indelades i en grupp beroende vilken industriområde 

den befann sig i.  

 

2.3 Observationer i fält 

För att få mer information om föroreningssituationen på provpunkterna så gjordes 

observationer under provtagningen såsom det fanns någon oljefilm på vattnet från 

mynningarna, om det luktade något och vilket flöde vattnet hade vilket noterades. Flödet och 

eventuella upptäckter av oljefilm fotograferades. 

  

2.4 Provtagning 

Provtagning skedde med upptagning av vatten i provrör för analys med induktiv kopplad 

plasma masspektromerti (ICP-MS) som möjliggör detektion av flera metaller samtidigt. Det 

utfördes prover på sex olika ställen i Skurups stad varje prov replikerades, total 12 prover. För 

att få samma förutsättningar så togs samtliga prover under en och samma dag. Proven 

hämtades med hjälp av skopa med långt skaft från mitten av vattenfåran för att undvika 

hummus som kan försvåra analysresultatet. De syrade provbehållarna sköljdes med dagvatten 

innan varje prov. På varje punkt mättes temperatur, pH och klockslag med hjälp av en digital 

vattentåligtermometer och pH-papper. Nederbördsmängden under närliggande perioden 

hämtades in från SMHIs hemsida efter provtagning. 
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3  Resultat 
 

3.1 Kartläggning av dagvattensystemet 

Skurups stad blev indelat i tre delar där alla hade egna mynningar (Fig. 1). Två av delarna 

delade in själva staden i en väst- och en öst del (punkt 1 och 2 i Fig. 1). Den tredje delen 

representerade en liten del av staden i dess sydöstra hörn (punkt 3 i figur 1). De två 

förstnämnda delarna tar hand om dagvatten från ett stort antal boningshus och 

industriverksamheter. Västra Skurup (punkt 2) har större industriområden och mindre bo 

områden. Östra Skurup (punkt 1) utskiljer sig med att ha flest skolor. Den tredje delen (punkt 

3) är betydligt mindre än de två andra och består av skolverksamhet, några boningshus och ett 

koloniområde (Fig. 1).  

 

Figur 1. Karta över Skurup stad med de tre mynningsområdena 

inringade och vilken stadsdel som hör till, vilket markeras med de 

svarta linjerna. Punkt 1 tar hand om dagvatten från stadens östra del, 

punkt 2 stadens västra del och punkt 3 stadens sydöstra hörn.  
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I västra Skurup lokaliserades fyra mynningar som alla slutade i en liten sjö som flödar vidare 

till Skivarpsån. På stadens östra sida kunde en mynning hittas som gick ut i Näsbyholmsdiket 

(punkt 6 i Fig. 3). Dagvattenledningarna till denna mynning går genom några dammar på 

vägen. Sist gick koloniområdets ledningar genom en damm och sedan vidare bort från 

Skurups stad. På grund av storleken på ledningssystemet och tidsbrist så kom inte denna del 

med i undersökningen.  

 

Figur 2. Karta över mynningsområde 1 (Skurups västra del) med nummer på de fyra 

provpunkterna. Dagvattenledningarna är markerade med de gröna linjerna. 

 

Figur 3. Karta över mynningsområde 2 (Skurups östra del) med nummer på 

provpunkterna. Dagvattenledningarna är markerade med de gröna linjerna. 
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3.2 Verksamhetskartläggning 

 
Totalt upptäcktes 94 olika verksamheter inom de undersökta industriområdena. 

Industriområdena delades in i tolv grupper med korresponderande siffra (Fig. 4). Varje grupp 

har ett visst antal verksamheter och kan skilja sig från område till område. Det område med 

flest verksamheter hade 22 stycken och den med lägst har två. Branschmässigt är det en stor 

variation av verksamheter, men i majoritet ligger de som har med motorfordon att göra (19 

stycken). Om hänsyn tas till dagvattensystemets indelning (En öst och en väst stadsdel, Fig 1) 

har den östra stadsdelen 20 stycken verksamheter och den västra 74. Samtliga verksamheter 

inklusive deras geografiska placering finns beskrivna (Bilaga 1).  

 

 

Figur 4. Karta med Skurups industriområden (De gråa områdena) med nummer på 

industriområdesgrupperna (1-12). 
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3.3 Observationer i fält 
 

Observationer gjordes på alla sex provpunkter, där punkterna ett till fyra ligger i Skurup stads 

västra del och punkterna fem till sex i stadens östra del.  

 

1. Provpunkt 1 hade ett lågt vattenflöde och stenarna som befanns i flödet hade färgats lite 

i mörkbrun färg. Ingen lukt eller oljefilm kunde upptäckas (Fig. 5). 

 

 
Figur 5: Bild på mynning där de första proverna togs i stadens västra 

sida. Lågt vattenflöde med sten som färgats av vattnet noterades. 

 

2. Punkt 2 hade ett litet flöde av vatten med skumbildning vid utloppet. Oljefilm kunde 

hittas vid sjökanten men ingen lukt. 

 

3. Från punkt 3 kom det mycket vatten i ett svagt flöde med oljefilmsplättar som 

strömmade ut från öppningen. Ingen lukt upptäcktes (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. På tredje provpunkten upptäcktes oljefilm som strömmade från 

mynningen i västra Skurup. 
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4. Provtagningspunkt 4 hade ett litet vattenflöde och stenarna i flödet hade starkt 

missfärgats i ljusbrun färg. Det luktade även fränt från öppningen men ingen oljefilm 

kunde hittas (Fig. 7). 

 

Figur 7: I provpunkt fyra så hade vattnet färgat omgivningen brun och det 

luktade även fränt. Mynningen finns i västra Skurup.  

 

5. Skiljde sig från övriga mynningar då detta var ingången från en damm med en brunn i 

slutet. Därför kunde inte flödet fastställas men vattnet var klart och där fanns ingen 

speciell lukt (Fig. 8). 

 

Figur 8: Bild på brunnen i dammens kant från provpunkt 5 på östra sidan av staden. 

 

6. Högt flöde, vatten kunde identifieras vid provpunkt sex med något grumligt vatten. 

Ingen lukt eller oljefilm hittades. Det var dock mycket mörkt när prover utfördes som 

kan tas som felkälla. Ägaren av tomten där utloppet sker kommenterade att det 

ansamlades många cigarettfimpar när det var marknad i närområdet. 
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3.4 Provtagning  

 

3.4.1 Vattenprovtagnings resultat 
Resultatet av provtagningen visar att alla punkter är mer eller mindre kontaminerade av de 

metaller som testades efter (Tabell 1). Metaller som järn och mangan kan hittas i de flesta 

punkterna medan det finns väldigt små mängder av bly och kadmium. Analysmetodiken kan 

inte detektera bly under 0,09 µg/L därför finns det bara värden för provpunkterna 1 och 2 

(Tabell 1).  

 

Tabell 1. Mängd metall mätt i µg/L. Mynning och provpunkt 1-4 (märkt med grönt) är 

kopplade till Skurup västra, medan provpunkt 5-6 (märkt med blått) är kopplade till Skurups 

östra. Sista raden är ett gränsvärde från Stockholmsstad. 

 

Den totala mängden av metaller i varje punkt varierar. Provpunkt 3 och 6 visar högst halter 

medan provpunkt 1 och 5 visade lägst halter. Det finns även en variation i mängder metaller 

mellan replikaten där mätpunkt 2 visade störst varians (Fig. 10). 

 

Figur 10. De sammanlagda halterna av alla uppmätta metaller för varje prov. 

Vissa halter är så små att de inte kan urskiljas i detta diagram. 
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Provpunkt 
Vanadin 
(V) 

Krom 
(Cr) 

Mangan 
(Mn) 

Järn 
(Fe)  

Nickel 
(Ni) 

Koppar 
(Cu) 

Zink 
(Zn) 

Arsenik 
(As) 

Kadmium 
(Cd)  

Bly 
(Pb) 

Uran 
(U) 

 µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L             
1 0,355 0,115 5,96 66,165 0,605 1,635 11,915 0,51 0,015 0,1 2,78 

2 0,205 0,135 67,65 126,48 0,82 1,645 11,12 0,595 0,015 0,11 3,755 

3 0,125 0,06 94,71 459,275 1,005 1,505 3,145 1,27 0,004 - 4,08 

4 0,525 0,32 105,13 83,16 1,285 2,705 1,52 0,665 0,007 - 3,08 

5 0,08 0,125 4,655 90,705 0,44 0,295 0,515 0,815 0,0006 - 0,765 

6 0,15 0,555 89,855 255,105 1,28 1,99 4,805 1,115 0,01 - 4,83 

Gränsvärden 
Stockholmsstad, 
mindre sjöar, 
vattendrag 1M 
(ref) - 10 - - 15 18 75 - 0,4 8 - 
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3.4.2 pH mätning 
 

pH-värdet skiljer sig inte avsevärt mellan proverna där värdet ligger från 7,4 till 7,0. Vad som 

är värt att notera är att det är bara provpunkt 1 har pH över 7,2 och provpunkt 3 och 6 har pH 

värden som skiljer sig individuellt (Tabell 2)  

 

Tabell 2: Den uppmätta pH-värdet för varje prov. 

 

 

3.4.3 Temperaturmätning 
 

Medelvärdet för temperaturen för samtliga punkter är 5,0 C och varierar från 7,0 till 2,4 C. 

Totalt från första till sista provet tog det 1 timme och 43 minuter. Då temperaturen togs i 

vattenfåran och inte för varje prov så blev det sex resultat (Tabell 3). 

 

Tabell 3: Temperaturmätningen från varje mynning 

med vilket klockslag de togs. 

Provpunkt Temperatur C Klockslag 

1 5,9 15:00 

2 3,9 15:13 

3 4,0 15:21 

4 7,0 15:34 

5 2,4 16:20 

6 6,9 16:43 

 

 

3.4.4 Nederbördsmängd 

Data från SMHIs sida för dygnsnederbörden i Skurup visade att det inte fallit något nederbörd 

under prov dagen (2017-01-04). Veckans enda dag med regn var dagen före provtagning. Då 

regnade 3,5 mm och dessförinnan hade det dessutom varit en torrperiod på nio dagar.  

 

 

Prov pH 

1:1 7,4 

1:2 7,4 

2:1 7,2 

2:2 7,2 

3:1 7,2 

3:2 7,0 

4:1 7,0 

4:2 7,0 

5:1 7,2 

5:2 7,2 

6:1 7,2 

6:2 7,0 
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2 Diskussion 
 

Mätningen av metaller i dagvattnet visar att alla provpunkter var mer eller mindre 

kontaminerade. Halterna är dock relativt låga, exempel är de högsta värdena av zink 12,5ug/L 

och kadmium 0,02ug/L vilket inte överstiger de riktvärden som gjorts för storstäder såsom 

Stockholm (75ug/L respp0,4ug/L) och Göteborg (Stockholms läns landsting 2009; 

Göteborgsstad miljö förvaltning 2013). Detsamma gäller Livsmedelsverkets föreskrifter om 

gränsvärden för dricksvatten, inga halter går över gränserna (järn, vanadin och uran har inga 

riktvärden/gränsvärden i de nämnda verken). Arsenik är ett exempel där vattnet blir otjänligt 

enligt föreskrifterna vid 10 µg/L där de högsta mängderna i Skurup uppmättes till 1,31 µg/L 

(LIVSFS 2011:3). Detta innebär att, om man bara tar hänsyn till metallhalterna så är vattnet är 

drickbart. 

 

Resultatet från denna studie ger inte en fullständig överblick utan en ögonblicksbild över hur 

flödet av kontaminerande metaller i dagvattnet i Skurups kommun är. Nederbördsbilden under 

en längre period kan ge en större förståelse för hur koncentrationerna är och mätningar bör 

utföras även vid så kallad first flush, när en lång torrperiod följs av lång regnperiod. I Skurup 

hade en lång torrperiod inträffat innan dagen då det regnade men då det inte regnade under 

prov dagen så kan det inte påverkat resultatet avsevärt. First flush effekten är som störst under 

de första 10 minuterna av regn och avtar markant under de efterföljande minuterna vilket inte 

kan ha stor påverkan på mätningar dagen efter det regnat (Schiff et al. 2016).  

 

Skurups stad blev indelat i en öst- och en väst del på grund av dagvattensystemet. Den västra 

stadsdelen hade högst industritäthet  med 74 olika verksamheter medan den östra delens 

mynningar hade de högsta metallföroreningarna. Detta innebär att mängden 

metallföroreningar inte kan korreleras till industritäthet i Skurup. I stället kan det betyda att 

trafik och korrosion från byggnader i allmänhet har mer inverkan på metallhalterna i 

dagvatten än vad industrier har. 

 

Detta arbete konstaterar är att alla provpunkter har en stor spridning i total mängd uppmätt 

metallföroreningar samt i vilken enskild metall som dominerar. Skurups stads östra sida har 

totalt de högsta halterna av metaller, där järn och mangan uppvisar de högsta mätta halterna. 

Punkt nummer 6 har näst högsta värden för totala halter metaller och i likhet med 

mynning/provpunkt 3 också höga värden av järn och mangan. Både järn och mangan 

förkommer naturligt i berggrunden och utgör ingen risk för människors hälsa om vi inte får i 

oss stora mängder (Svensson et al. 2009). En förklaring till att punkt 3 och 6 har de högsta 

metallhalterna är att de tar hand om de största mängderna dagvatten. Utifrån de observationer 

som gjordes under provtagningen så stämmer detta då vi kan tillexempel se på 

provtagningskartan att provpunkt 6 tar hand om allt dagvatten från Skurups västra del (Fig 1).  

 

Zink har fått intressanta värde då förekomsten av zink i både prov ett och två ligger runt 12 

µg/L i jämförelse med näst högsta uppmätta koncentration på 5 µg/L i prov sex. Zink har sina 

föroreningskällor från både korrosion vid regn och från trafiken. Största källan är korrosion av 

byggnadsmaterial vid regn som till exempel kopparrör och kan räknas till industriverksamhet 

(Malmqvist, Svensson och Fjellström 1994). Mynningarna från prov 1 och 2 med de höga 

zinkhalterna kommer dock inte från ett industriområde utan enligt kartan över området ser de 
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ut att komma från bostadsområden (Fig. 2). Kartan visar bara en liten del av staden vilket gör 

det svårt att dra några slutsatser om zink frågan. 

 

De mer giftiga metallerna, det vill säga bly, kadmium och arsenik, återfanns det väldigt små 

mängder vid provtagningen. Både arsenik och kadmium uppmättes med låga värden som låg 

långt under gränsvärdena och bly kunde bara detekteras i två prover.   

 

Provpunkten med lägst metallhalter är prov 5. Detta var förväntat då proven togs i en damm. 

Dagvattendammar är till för att avlasta ledningar och lagra regnvatten samt har dammar en 

renande effekt (Falk 2007). 

 

Dagvattenundersökningar såsom den här har gjorts tidigare i Stockholm och Västerås. I 

jämförelse har de i Stockholms dagvatten mätt upp värden som är betydligt högre än i Skurup, 

nästan tio gånger högre för alla metaller, vilket även gäller för gles och tät bebyggda områden 

(Larm och Pirard 2010). Västerås visar också högre värden, ofta tio gånger så höga, med 

undantag för krom och nickel där halterna är fem gånger så höga (Feltelius 2015). Både 

Stockholm och Västerås är i storlek större städer än Skurup något som kan ha betydelse. 

Exempelvis, finns ofta mer trafik och fler ytor vilka ger upphov till föroreningar. En annan 

betydande skillnad mellan undersökningarna är att i Stockholm och Västerås gjordes 

mätningarna under en mycket längre period, alltså togs både regn- och torrperioder med 

(Larm o Pirard 2010; Feltelius 2015) .   

 

3  Slutsatser 
Metallföroreningssituationen i Skurups dagvatten är befintlig men inte oroendeväckande. 

Föroreningar kunde detekteras i varje provpunkt men mängderna överskred inte några av de 

gränsvärden som resultatet avstämdes emot. Nederbördsmätningen indikerade också att  de 

låga metallhalterna kan ha berott på att det hade regnat väldigt lite under en dryg veckoperiod 

i Skurup. 

Störst mängder av olika metaller kunde återfinnas i dagvattnet från Skurups stads östra del.. 

Varav en av mynningarna som får ta hand om störst mängd dagvatten återfinns här. De lägsta 

värdena mättes i en damm. Högst koppar och zinkhalter hittades i punkt 1,2 och 4a något som 

inte kunde härledas till någon industriverksamhet. Det gick inte heller hitta någon korrelation 

mellan de totala mängderna metallföroreningarna och industritätheten i staden. 

Då det bara togs prover under en dag så visar resultatet endast en ögonblicksbild av 

metallhalter i dagvattnet. För att få ett fullständigt resultat krävs tester under en längre period 

så både regn- och torrperioder kan tas med i beräkningen.  
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Bilaga 1 
 

Grupp 
Nr 

Ant
al 

Företagsnamn Verksamhetsbeskrivning 

1 1 Actera AB Handel/förvaltning av egendom 
 

2 Skurups måleri AB Måleriarbeten 
 

3 Jackon AB Tillverkning av plasthalvfabrikat/handel med industriförnödigheter 
 

4 Mocomo AB Holdingverksamhet 
 

5 O-Profil plåt i Skurup AB Tillverkning av stålband 
 

6 Åkerliljans fastighets AB Uthyrning av industrilokaler 
 

7 Er Te System AB Tillverkning/försäljning av storköksutrustning 
 

8 Erla Teknik AB Tillverkning/försäljning av storköksutrustning 
 

9 Lilla Kabens 
Montessoriförskola 

Skolverksamhet 

 
10 Rimi Storköksutrustningar 

AB 
Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel 

    

2 11 Motorcenter i Skurup AB Service/reparation/försäljning av motorfordon 
 

12 Blennows Bil AB Service/reparation av motorfordon 
 

13 Preem Detaljhandel med drivmedel och uthyrning av bilar 
    

3 14 Ahlm metoden hyrservice 
AB 

Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 

 
15 Bröderna Ahlm Maskin 

AB 
Tillverkning av gruv/bergbrytar/byggmaskiner 

 
16 Den Skånska Kokkens 

favorit AB 
Handel med kött 

 
17 Postpac AB Förpackningsverksamhet 

 
18 Izettle butiken Försäljning av variernade varor 

 
19 Kimbi kemi AB Tillverkning/försäljning av kemiskaprodukter 

 
20 M och l Fordonservice AB service och reparation av fordon 

 
21 Skurupsborren 

handdriven jordborr 
Tillverkning av borr 

 
22 Familjebageriet Algots 

Bröd AB 
Tillverkning av bröd 

 
23 Luftmiljögruppen i 

Sverige AB 
Handel/Instalation av industrimaskiner och utrustning 

 
24 Naronic AB Tillverkning/handel av elektroniska komponenter 

 
25 Överbolaget AB Försäljning/uthyrning av utsädesbehandling 

 
26 Byggriket Handel/försäljning av diverse utrustning och byggmaterial 

 
27 Mikroel i Sverige AB Konsultering inom solenergi 

 
28 Nanders bygg AB byggande av hus 

 
29 Skurups screentryck AB Tryckning av böcker och övrigt 

 
30 Spuhrs konsult AB Konsultering/Tillverkning av maskiner som framställer livsmedel 

 
31 Ropack Fastighets AB Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik 

 
32 Ropack Materialhantering 

AB 
Reparation/tillverkning av maskiner/ugnar/brännare 
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33 Kabel Anläggning Syd i 

Skurup AB 
transportverksamhet, entreprenadverksamhet inom anläggnings- 
och byggnadssektorn  

34 Örestads Däckservice AB Däckservice 
 

35 Malmborgs Vvs AB Värme- och sanitetsarbeten 
    

4 36 Industrimålarna Syd AB Måleriarbeten 
 

37 J S Smide AB Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
 

38 Spårgatan AB  Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler 
 

39 Spårgatan Holding AB  Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler 
 

40 K H Bilteknik Allmän service, Däckservice och reparation av motorfordon utom 
motorcyklar  

41 Effektiv Städ & Service 
Im AB 

Lokalvård 

 
42 Hc Lindskog Holding AB 

 

 
43 Håkan Lindskogs Bygg & 

Fastighetsservice AB 
Byggande av bostadshus och andra byggnader 

 
44 Magnus Svärd 

Maskinservice AB 
Service/reparation/försäljning av motorfordon, Reparation av 
maskiner och Kroppsvård  

45 Msm Solutions AB Ska bedriva uthyrning, handel och underhåll av 
förpackningsmaskiner, skivningsmaskiner samt vågutrustning 
företrädesvis inom livsmedelsbranschen  

46 Saritslövs Plåt AB plåtslageriarbeten samt byggnadsarbeten 
    

5 47 Delicious Food Sweden 
AB 

Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 

 
48 Mx Invest AB Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler 

    

6 49 Däckteam / Däckmakarna 
i Skurup AB 

Däckservice 

 
50 K. I. P. Service AB Tillverkning av metallstommar och delar därav och takarbeten av 

plåt  
51 Kent Ingvar Fastighets 

AB 
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler 

 
52 Ekdahl Miljö AB Vägtransport, godstrafik 

 
53 Ekdahl Miljö Holding AB Vägtransport, godstrafik 

 
54 Flakgrossisten Sverige 

AB 
Import och export av såväl bearbetat och icke bearbetet 
stålmaterial. Handel med maskinutrustning inom entreprenad och 
anläggningsverksamhet, handel med byggmaterial, 
återvinningsmaterial, metaller och sten     

7 55 Harsco Infrastructure 
Sverige AB 

försäljning, uthyrning och tillverkning av byggnadsmaskiner samt 
byggnadsmaterial  

56 Empir Aluminium AB tillverkning av konstruktioner i glas och aluminium samt försäljning 
av aluminiumprofiler  

57 Empir Limträ AB tillverkning, sälja och montera delar i limträ till glasade tillbyggnader. 
 

58 Skurups Brasvärmebutik Tillverkning av andra kallformade produkter av stål 
 

59 Specrep Makla AB Holdingverksamhet 
 

60 Distributions Center i 
Skurup AB 

Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler 

 
61 L9 Fitness i Skurup AB Drift av gymanläggningar 

 
62 Magnus Larsson 

Transport AB 
Vägtransport, godstrafik 

 
63 Save A Lot AB detaljhandel med hemelektronik, kläder, hushållsapparater, 

heminredning, sport- och fritidsartiklar 
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64 Lantmännen Maskin AB Partihandel och service med jordbruksmaskiner, motorfordon och -

utrustning  
65 Fangol Invest AB Partihandel, reparation och uthyrning av diverse andra maskiner 

och diverse annan utrustning  
66 Gullviks Bröderna Berner 

Handels AB 
Partihandel med medicinsk utrustning, kemiska produkter och 
apoteksvaror  

67 Labotek Nordic AB Plastförpackningstillverkning 
 

68 Landäng AB Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder 
 

69 MosoGruppen Sweden 
AB 

handel med byggvaror samt import och export av bygg- och 
golvmaterial  

70 Söderlens Bygg & 
Anläggning AB 

Byggande av bostadshus och andra byggnader 

 
71 ICA Supermarket Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 

 
72 Bequ Pool & Spa AB Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror 

 
73 47 i Skurup AB uthyrning, försäljning, reparation och underhåll av fordon och 

släpvagnar samt försäljning av petroleumprodukter, släpvagnar och 
fordon     

8 74 Peab Sverige AB Byggande och anläggande av bostadshus, andra byggnader, broar, 
tunnlar, vägar och motorvägar  

75 HälsoPunkten Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet 
 

76 M & T Ahlgrens Rullande 
Kiosker AB 

 Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel och Nöjes- och 
temaparksverksamhet     

9 77 Lindborgs Bildemontering 
AB 

Partihandel med uttjänta fordon, metallavfall, metallskrot, avfall och 
skrot av icke-metall och Allmän service och reparation av 
motorfordon  

78 AD Bildelar i Skurup AB Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon 
 

79 AD-Center Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon 
 

80 Ernst Svenssons Åkeri 
AB 

Allmän service, reparation och uthyrning av motorfordon och 
Vägtransport, godstrafik  

81 Skurups Förvaltnings AB förvaltning av värdepapper eller lös egendom 
 

82 Skurups Däckservice Allmän service, reparation och uthyrning av motorfordon och 
Vägtransport, godstrafik  

83 Skanem Skurup Tillverkning av andra pappers-, pappvaror och plastvaror och 
Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning  

84 Bilprovningen Teknisk provning och analys 
 

85 Sysav Skurup 
återvinningscentral 

Insamling av icke-farligt avfall och farligt avfall 

 
86 Wareco AB Uppfödning och tävling av hästar och andra hästdjur 

    

10 87 Svelo Bleck & Plåt AB Takarbeten av plåt 
 

88 Zamvi Tryckeri AB Tryckning av böcker och övriga trycksaker 
 

89 Skurups Rörservice AB Värme- och sanitetsarbeten 
    

11 90 Agripet AB Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur 
 

91 Frank & Ivarsson 
Redovisning AB 

Redovisning och bokföring 

 
92 Mark & Fastighet i Skurup 

AB 
mark- och fastighetsskötsel, utföra markanläggningar 

 
93 Skånesund i Lund AB Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler 

och andra lokaler     

12 94 Bröderna Johanssons 
Karosserifabrik 

Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon 
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