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Hovmantorps gamla glasbruk

  

 

Riskklass 
 

1    (sedan hösten 2013) 

Kommun 
 

Lessebo kommun 

Tillsyns-
myndighet 
 

Plan- och miljönämnden, Lessebo kommun 

Lokalisering 
 

Mitt i ett bostadsområde, precis intill sjön Rottnen. Glasbruket antas ha 
varit placerat på de fastigheter som idag heter Prästgården 1, 2, 3 och 4.  
 

Skyddsobjekt 
 

Boende på området.  
Sjön Rottnen, naturvärden samt ytvattentäkt. 
 

 

 
  

Bransch Glasbruk 
 

Historik Glasbruket var i drift mellan 1860 och 1878. Det var ett för sin tid stort 
glasbruk med tre ugnar. 1878 brann glasbruket ner. Inga byggnader 
finns kvar.  
 

Föroreningar 
 

Bly, arsenik 
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Förorenings-
situation1 
 

Max halt arsenik som uppmätts ytligt är 128 mg/kg TS. Max halt bly 
som uppmätts ytligt är 372 mg/kg TS. Alla fastigheter utom Prästgården 
1 har sanerats. Saneringen har bekostats av kommunen. Ytan uppskattas 
till ca 3000 m2 avseende de föroreningar som finns på Prästgården 1.  
 

Ansvar Ansvarsbedömning för utredningar finns, daterad 2013-10-28. 
Länsstyrelsens bedömning är att det saknas ansvarig för att bekosta 
undersökningar av Prästgården 1.  

  
Utförda undersökningar 
Översiktliga undersökningar 
Inför planändringen 2003 bekostade Lessebo kommun en undersökning av de delar av det 
före detta glasbruksområdet som skulle planläggas för bostäder. I ett prov påträffades bly 
över KM, annars ingenting. Objektet placerades då i riskklass 3 av konsulten. Se vidare 
rapport Miljöundersökning Hovmantorp daterad den 17 juni 2003.  
 
I samband med att en av de nya nybyggda bostadsfastigheternas trädgård skulle 
iordningställas påträffades mkt glasrester. Ny provtagning utförde som visade på 
arsenikhalter över 100 mg/kg TS. Även omkringliggande fastigheter visade sig vara 
förorenade. Riskklassningen ändrades till en 1:a. Kommunen bekostade saneringen av de 
nybyggda bostadsfastigheterna, men inte den ursprungliga fastigheten, Prästgården 1, se 
vidare rapporter Hovmantorp prästgården daterade den 10 maj 2013 samt 7 oktober 2013. 
 
Under 2017 utfördes en förstudie av Prästgården 1, bekostad av medel från 
Naturvårdsverket.  
 
 
Nästa steg 
Ansöka om medel för utförande av huvudstudie på Prästgården 1.  
 
 
Ekonomi 
De undersökningar och saneringar som har utförts har bekostats av Lessebo kommun, 
förutom förstudien 2017 som bekostades med statsbidrag.  
 

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


