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Bergdala Glasbruk              
 

Riskklass 
 

1 (enligt Länsstyrelsens bedömning efter förstudie/MIFO Fas 2) 

Kommun 
 

Lessebo 

Tillsyns-
myndighet 
 

Länsstyrelsen 

Lokalisering 
 

Glasbruket ligger på fastigheten Hovmantorps-Hästebäck 1:38 och 
marken kring glasbruksbyggnaden ligger på fastigheten Hovmantorps-
Hästebäck 1:41. Glasbruksområdet är detaljplanerat som industriområde 
och gränsar västerut till ett område planlagt för handel och i söder till 
områden planerade för industriområde och vattenverk. Bostäder finns 
nära bruket. Ca 200 meter söder om glasbruket ligger ett 
våtmarksområde som i Kronobergs naturvårdsprogram pekats ut som 
ett område med stora naturvärden. 
 

Skyddsobjekt 
 

Närboende 
Våtmarksområde  
Kärrområde 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bransch Glasbruk 
 

Historik Bergdala glasbruk startade 1889 och är verksamt än idag. Där har under 
årens lopp tillverkats såväl kristallglas som hushållsglas. Glasbruket har 
använt sig av två deponier inom Hovmantorps-Hästebäck 1:41.  
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Föroreningar 
 

Bly, arsenik  

Förorenings-
situation1 
 

2004 undersöktes glasbruksområdet och deponin. Ytterligare 
undersökningar gjordes 2014. På både bruksområdet och deponin 
uppmättes höga halter av arsenik (maxhalter: bruksområdet 244 mg/kg 
TS; deponin 12200 mg/kg TS) och bly (maxhalter: bruksområdet 376 
mg/kg TS; deponin 63000 mg/kg TS). I grundvattnet uppmättes 

förhöjda halter av framför allt arsenik (maxhalt: 279 g/l), bly (maxhalt: 

220 g/l), kadmium (maxhalt: 745 g/l) och zink (maxhalt: 626 g/l). 
Varningsskyltar har satts upp i anslutning deponin i avvaktan på 
eventuell åtgärd. 
 

Ansvar Ansvarsutredning klar (daterad 2018-04-17). Länsstyrelsens bedömning 
är att ansvariga finns att bekosta undersökningar.  

  
 
Utförda undersökningar/åtgärder 
 
Översiktliga undersökningar 
Utfördes av Svenska Glasbruksföreningen och Kemakta under 2004. Undersökning och 
fördjupad riskbedömning av fem glasbruk i Kalmar och Kronobergs län samt förslag på 
generell metodik för riskbedömningar vid glasbruk. 
  
2014 undersöktes området ytterligare i samband med exploatering. Inom området där 
vandrarhemmet och gästgiveriet var den högsta halten av arsenik i jord som uppmättes 20,2 
mg/kg TS och bly 58,5 mg/kg TS. Inom glasbruksområdet var den högsta halten av arsenik 
i jord som uppmättes 134 mg/kg TS och bly 537 mg/kg TS. En delsanering gjordes på 
fastigheten Hovmantorp-Hästebäck 1:39. Saneringen omfattade bortschaktning av 
förorenade ytliga jordmassor med efterföljande transport till godkänd deponi. 
 
Ett område på platsen har hägnats in under 2015. 
 
Nästa steg 
Huvudstudie ska utföras på området.  
 
Ekonomi 
Undersökningarna utfördes inom Glasbruksprojektet.  
Undersökningarna 2014 bekostades av exploatören. 

                                                 
1 Naturvårdsverkets riktvärden för mark samt tillståndklasser för förorenat grundvatten, se bilaga 4.  

 


