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Kosta Glasbruk   
 

Riskklass 
 

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

Kommun 
 

Lessebo 

Tillsyns-
myndighet 
 

Länsstyrelsen (glasbrukstomten) 
Plan- och miljönämnden, Lessebo kommun (övrig mark)  

Lokalisering 
 

Glasbruket ligger på fastigheten Kosta 13:11 samt 36:13. Fastigheten 
gränsar till bostäder och glasbruket ligger mitt på vattendelaren mellan 
Lyckebyån och Ronnebyån. Glasbruksfastigheterna ligger inom ett 
detaljplanerat område för industri. På glasbruksområdet finns även 
glasshop, butiker, restaurang etc. Nedströms deponien Kosta 36:13 
ligger Lessebos vattentäkt Läen. 
 

Skyddsobjekt 
 

Omkringboende 
Människor som vistas på området  
Lessebos vattentäkt Läen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bransch Glasbruk 
 

Historik Kosta glasbruk startade 1742 och är verksamt än idag. Sedan början av 
1830-talet ligger det på Kosta 13:11. Kristallglas (innehållande bly) har 
tillverkats i stor utsträckning i över 100 år och betydande mängder har 
släppts ut via vatten och luft. Glasavfall har slängts på flera olika ställen. 
Glasrester hittas på många ställen i och runt samhället eftersom 
glasavfall har använts för markutfyllnad.  
 

Föroreningar Bly, arsenik  
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Förorenings-
situation1 
 

Under 2006 har glasbruksområdet och den friliggande deponin 
undersökts inom Glasbruksprojektet (samarbetsprojekt mellan 
länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmars län). På både bruksområdet 
och deponin uppmättes höga halter av arsenik (maxhalter: 
bruksområdet 252 mg/kg TS; deponin 4080 mg/kg TS) och bly 
(maxhalter: bruksområdet 10100 mg/kg TS; deponin 12700 mg/kg TS). 
I grundvattnet uppmättes framförallt förhöjda halter (maxvärde) av 

arsenik (643 g/l), bly (222 g/l), kadmium (0,8 g/l) och zink (89 

g/l). I torven nedströms deponien uppmättes mycket höga halter av 
föroreningar vilket visar att föroreningar sprids från deponien.  
 
Under 2006-2007 har delar av området kring glasbruket exploaterats och 
undersökts med anledning av detta. 2007 anlades en parkeringsplats i 
kanten på den friliggande deponin och delar av den torv som begränsar 
spridning grävdes bort. För att förhindra spridning via grundvatten 
installerades en avgränsande slits av plast uppströms parkeringen. 
 
Varningsskyltar har satts upp i anslutning till två områden i avvaktan på 
eventuell åtgärd.  
 

Ansvar Länsstyrelsens bedömning är att ansvarig finns för att bekosta 
utredning. 

  
Utförda undersökningar 
 
Översiktliga undersökningar 
Utfördes av Mark & Vatteningenjörerna AB under 1998. Undersökning av Kosta 
Glasbruks recipienter. 
 
Utfördes av Geo Innova AB under 2006. Miljötekniska undersökningar Etapp 1 – 16/17, 
Kosta. Undersökningen utfördes inom ”Glasbruksprojektet”. Glasbruksprojektet 
slutrapporterades 2007.  
 
Utfördes av Mark & Vatteningenjörerna under 2006. Markundersökning och miljöteknisk 
undersökning – utbyggnad av Kosta outlet mfl. Kompletterande provgropar grävdes under 
2007.  
 
Nästa steg 
Utförande av huvudstudie bekostad av ansvarig verksamhetsutövare. 
 
Ekonomi 
Undersökningar inom Glasbruksprojektet är statligt finansierade.  
Undersökningar i samband med exploatering är privatfinansierade.  
 

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


