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Lindshammars Glasbruk 
         

 

Riskklass 
 

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

Kommun 
 

Uppvidinge kommun 

Tillsyns-
myndighet 
 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Lokalisering 
 

Glasbruket ligger på fastigheten Boskvarn 1:39. Deponin ligger i 
Jönköpings län. Glasbruket ligger intill Mörrumsån som är ett 
vattendrag med riksintresse. Två kilometer nedströms ligger Kulla 
naturreservat. Fastigheten är planlagd för industriändamål. 
 

Skyddsobjekt 
 

Omkringboende 
Mörrumsån 
Kulla naturreservat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bransch Glasbruk 
 

Historik Lindshammars glasbruk startade 1905. 2008 lades produktionen ner. 
Tillverkning har skett av sodaglas, halv- och helkristall. Bolaget som 
drev glasbruket har gått i konkurs. 
 

Föroreningar 
 

Bly, arsenik  
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Förorenings-
situation1 
 

Under 2006 har glasbruksområdet, en närliggande fotbollsplan och 
deponin/utfyllnaden undersökts inom Glasbruksprojektet 
(samarbetsprojekt mellan länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmars 
län). På både bruksområdet, fotbollsplanen och deponin uppmättes 
höga halter av arsenik (maxhalter: bruksområdet 428 mg/kg TS; 
fotbollsplanen 600 mg/kg TS; deponin 967 mg/kg TS) och bly 
(maxhalter: bruksområdet 9600 mg/kg TS; fotbollsplanen 7550 mg/kg 
TS; deponin 12000 mg/kg TS). I grundvattnet uppmättes (maxhalter 

angivna) 700 g/l arsenik, 14 g/l kadmium, 337 g/l bly och 274 

g/l zink. 
 
På bruksområdet beräknas det finnas 23 000 m3 förorenade massor 
som innehåller 8 ton arsenik, 100 ton bly och 2 ton kadmium. 
Utfyllnaden omfattar ca 10 000 m3 och beräknas innehålla 8 ton 
arsenik, 130 ton bly och 2 ton kadmium. 
 
I Mörrumsån nedströms bruken har måttligt höga eller höga halter 
uppmätts för kadmium, arsenik och bly. 
 
Varningsskyltar har satts upp i anslutning till ett område i avvaktan på 
eventuell åtgärd. 
 

Ansvar Ansvarsutredning utfördes 2006.  
Ansvarsutredningen behöver uppdateras, pga. ny rättspraxis. 
 

  
 
Utförda undersökningar 
 
Översiktliga undersökningar  
Provtagningsprotokoll Alcontrol Labratories, 2002. Uppdrag från Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, Uppvidinge kommun. 
 
Miljötekniska undersökningar Etapp 1, utfördes av Geosigma under 2006. 
Undersökningarna utfördes inom Glasbruksprojektet som slutrapporterades 2007. 
 
 
Nästa steg 
Uppdatera ansvarsutredningen.  
 
Ekonomi 
Undersökningarna utfördes inom Glasbruksprojektet som är finansierat med statliga 
medel. 
 

 

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