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Elme glasbruk  

 
Riskklass 
 

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

Kommun 
 

Älmhults kommun 

Tillsyns-
myndighet 
 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Lokalisering 
 

F.d. Elme glasbruk ligger inom Stena Aluminiums industriområde i 
norra delarna av Älmhults samhälle. Glasbruket låg på den norra delen 
av fastigheten Gotthard 7 som är ca 18 ha stort. På fastigheten har 
många andra verksamheter bedrivits såsom aluminiumsmältverk, 
oljedepå, förvaring av batterier, kabelbränning, skrotning m.m. 
Gotthard 7 ligger i direkt anslitning till Älmhultsåsen. Åsen är en 
vattentäkt för Älmhults samhälle.  Ca 400 m norr om fastigheten ligger 
sjön Möckeln som är klassad som riksintresse för naturvård och 
frilufsliv. Väster om fastigheten finns ett skogsområde. Diken från detta 
område via en anlagd våtmark står i kontakt med Möckeln. 
 

Skyddsobjekt 
 

Vattentäckt Älmhultsåsen 
Möckeln 
 

  

 
Översiktskarta. Observera att glasbruket låg något längre söderut än vad kartan 

anger. Verksamhetsområdet för bruket är ungefärligen markerat med rött. 

 
Bransch Glasbruk 

 
Historik Glasbruksverksamhet har bedrivits mellan 1917 och 1979 på den norra 

delen av fastigheten som är ett industriområde. Elme glasbruk var ett av 



Upprättad 2015-10-27 av Britta Palm  
 

de största glasbruken i länet med som mest ca 300 anställda i slutet av 
1920-talet. Man tillverkade soda- och kristallglas där b la arsenik, bly och 
zink användes i produktionen. Glasbruket revs 1980 och idag är 
området asfalterat. Bredvid glasbruket och i ån dumpades kemikalier 
enligt före detta anställda på bruket. Avfallet ska även ha använts till 
utfyllnad av området. Enligt Stena AB grävdes området ut i slutet av 70-
talet och en grus/asfaltsplan iordningställdes i norra delen runt 1980. 
 

Föroreningar 
 

 Arsenik, bly, kadmium, zink, barium, antimon, PAH 
 

Förorenings-
situation1 
 

Analysresultaten visar att arsenik, bly, kadmium, zink och barium har 
påträffats i halter över riktvärdena på flera ställen. Arsenik finns i halter 
som överskrider riktvärdet för akuttoxicitet (högsta halt vid analys är 
720 mg/kg TS) och bly har påträffats i halter över gränsen för farligt 
avfall i flera punkter (högsta halt vid analys är 10 500 mg/kg TS). De 
högsta metallhalterna i jord har uppmätts inom området söder om 
deponin där även en betydande mängd glas och tegel påträffats. 
Glasresterna är dock inte blottlagda i ytan. Kreosotföroreningar har 
påträffats dels i ett fat samt i jorden inom ett begränsat område. 
Analysresultaten visar att ytvattnet är förorenat av arsenik och koppar i 
halter som överskrider värdena för stor påverkan från punktkälla. 
Desamma gäller för halten arsenik i sediment och bly i grundvatten i 
varsitt prov. 
 

Ansvar Ansvarsbedömning finns, daterad 2014.  
Länsstyrelsens bedömning är att det saknas ansvarig verksamhetsutövare 
enligt 10 kap. 2 § miljöbalken samt ansvarig fastighetsägare enligt 10 kap 
3 § miljöbalken.  

 
  
 
Utförda undersökningar 
 
Översiktliga undersökningar 
Orienterande undersökning av glasbruksområdet vid Stena metalls anläggning i Älmhult, 
VBB VIAK Sweco 2000-02-17 (ingen provtagning) 
 
Miljöteknisk undersökning f.d Åseda glasbruk, Uppvidinge kommun, Structor Miljö 
Göteborg AB 2014-01-10 
Rapport avseende provtagning av mark, grundvatten, ytvatten och sediment. 
 
Nästa steg 
Bidrag för ytterligare undersökningar ska sökas hos Naturvårdsverket.  
 
                                                 
1 Naturvårdsverkets riktvärden för mark samt tillståndklasser för förorenat grundvatten, se 
bilaga 4.  
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Ekonomi 
Den orienterande undersökningen från 2000 bekostades av fastighetsägaren. 
  
Förstudien bekostades med statsbidrag och objektet ingick i projektet ”7 objekt, glasbruk, 
sågverk och ytbehandlare” som upphandlades och utfördes under 2013. Hela projektet 
kostade ca 700 000 kr där Elme glasbruk utgjorde en del. 
 


