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Johanstorps glasbruk  
 
 

Riskklass 
 

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

Kommun 
 

Uppvidinge kommun 

Tillsyns-
myndighet 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppvidinge kommun 

Lokalisering 
 

F.d. Johanstorps glasbruk är beläget i byn Johanstorp som ligger i 
Uppvidinge kommun, ca 17 km norr om Kosta. På fastigheten 
Johanstorp 2:36 finns f.d. Johanstorps glasbruk som har bestått av två 
glasbruk i omgångar. Skogsområdet där det f.d. sliperiet var beläget på 
fastigheten Johanstorp 2:5 är mycket svårtillgängligt med fällda träd, 
kraftiga buskage, hala stenar och hålor.  
 

Skyddsobjekt 
 

Närboende 
Tillfälliga besökare 
Möckeln 

  

 
 

Bransch Glasbruk 
 

Historik Johanstorps glasbruk har bestått av två glasbruk i omgångar. Det första 
glasbruket på området lades ned 1888 och flyttades till Målerås. 
Tillverkningen återupptogs 1897 med en ny hytta. Vid glasbruken 



Sidan senast reviderad: 2015-10-27 av Britta Palm  
 

tillverkades bl.a.buteljer, fönsterglas och grönt glas. Båda glasbruken har 
varit placerade invid strandkanten till sjön Möckeln. Som mest arbetade 
40-50 personer i glasbruket i början av 1900-talet. Ett sliperi byggdes vid 
vattendraget några hundra meter väster om glasbruksområdet. 
Glasbruksverksamheten lades ned 1910 medan sliperiet fortsatte sin 
verksamhet till 1933. 
 

Föroreningar 
 

 Bly, arsenik och antimon 
 

Förorenings-
situation1 
 

Hela området där det f.d. glasbruket låg har karterats ytligt och ett antal 
provgropar har grävts ned till maximalt 0,5 m för att undersöka 
glasförekomst på djupet. I jorden har höga halter av främst arsenik och 
bly uppmätts (högsta halt i glasbruksområdet vid analys av bly är 9750 
mg/kg TS, arsenik är 1690 mg/kg TS och antimon är 1350 mg/kg TS). 
 

Ansvar En enkel ansvarsbedömning finns, daterad 2012.  
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 
Miljöteknisk markundersökning f.d Johanstorp glasbruk, Uppvidinge kommun, Structor 
Miljö Göteborg AB 2014-01-29 
 
Nästa steg 
Söka bidrag för ytterligare undersökningar hos Naturvårdsverket. 
 
Ekonomi 
De översiktliga undersökningarna 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 Johanstorps glasbruk utgjorde en del. 

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


