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Hovmantorps nya glasbruk      
 

Riskklass 
 

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

Kommun 
 

Lessebo kommun 

Tillsyns-
myndighet 
 

Länsstyrelsen 

Lokalisering 
 

Ligger på fastigheten Udden 1 och delar av fastigheten Hovmantorp 5:1  
i Hovmantorps tätort och inom vattenskyddsområde och nära sjön 
Rottnen som är råvattentäkt för Hovmantorp. I söder och öster gränsar 
området mot bostadsbebyggelse. Området utnyttjas idag som 
strövområde, men är planlagt för bostadsbebyggelse. 
 

Skyddsobjekt 
 

Närboende 
Barn och vuxna som vistas på området 
Sjön Rottnen, naturvärden samt ytvattentäkt 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bransch Glasbruk 
 

Historik Glasbruket drev mellan åren 1905-1978. Verksamheten bestod i 
smältning, målning och slipning av glas. Vid glasbruket tillverkades bl.a. 
hushållsglas, pressat glas, prydnadsglas och vaser. Det var huvudsakligen 
sodaglas som tillverkades, men även hel- och halvkristall. Mellan 1910 
och 1923 tillverkades mellan 120 och 300 ton glas per år. 
 

Föroreningar  Bly, arsenik, kadmium  
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Förorenings-
situation1 
 

1986 utfördes provtagning av området inför en planändring. Under åren 
2002-2004 utfördes provtagning i flera omgångar. I samlingsprov 
uppmättes en arsenik- resp. blyhalt på 160 resp. 635 mg/kg TS. 
Laktester visar på förhållandevis hög urlakning av både bly och arsenik. 
Ytlig provtagning av jord utfördes under 2009. Resultaten visade på 
mycket höga halter av arsenik, och bly och kadmium. Resultaten från 
huvudstudien visade följande maxhalter; arsenik 844 mg/kg, bly 4280 
mg/kg, zink 881 mg/kg, kadmium 118 mg/kg TS, koppar 200 mg/kg 
TS. I grundvatten uppmättes mycket höga halter av arsenik och bly. 
 

Ansvar Ansvarsutredning för åtgärd finns. Ansvarig verksamhetsutövare och 
fastighetsägare saknas.  

  
Utförda undersökningar 
 
Översiktliga undersökningar 
Undersökning beställd av kommunen inför eventuellt byggande av bostäder, 2003. 
Udden 1, kompletterande undersökning, Sweco 2005-02-24. 
Ytlig provtagning under 2009. 
 
Huvudstudie 
En huvudstudie har utförts av Kemakta Konsult under 2010-2011, se vidare rapport daterad 
den 20 maj 2011.  
 
Beslut 
Med anledning av den risk som föreligger för människors hälsa beslutade Länsstyrelsen att 
Lessebo kommun i egenskap av fastighetsägare skulle stängsla in delar av området i 
avvaktan på eventuell åtgärd.  
 
Nästa steg 
Fullfölja saneringen av området som är pågående.   
 
Ekonomi 
Översiktliga undersökningar samt uppsättande av fårstängsel har bekostats av Lessebo 
kommun. 
 
Huvudstudien bekostades med statliga medel. Saneringen bekostas med statliga medel för 
sanering inför bostadsbyggande.  
 

                                                 
1 Naturvårdsverkets riktvärden för mark samt tillståndklasser för förorenat grundvatten, se 

bilaga 4.  
 


