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Rosdala Glasbruk    
 

Riskklass 
 

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

Kommun 
 

Uppvidinge kommun 

Tillsyns-
myndighet 
 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Lokalisering 
 

Glasbruket ligger på fastigheterna Norrhult 60:1 och 60:3. Avfall har 
bland annat slängts på Norrhults gamla hushållstipp på fastigheten 
Norrhult 14:1. Glasbruket ligger inom Mörrumsåns avrinningsområde 
som är av riksintresse, cirka 700 meter öster om från glasbruket ligger 
ett vattenskyddsområde för ett vattenverk.  
 

Skyddsobjekt 
 

Mörrumsån 
Vattenskyddsområde 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bransch Glasbruk 
 

Historik Rosdala glasbruk startade 1895 och är verksamt än idag. Tillverkningen 
har främst bestått av målat och färgat belysningsglas och hushållsglas. 
Glasbruket har slängt glasbruksavfall på ett område inom Norrhult 60:3 
och på Norrhults gamla hushållstipp på Norrhult 14:1. 
 

Föroreningar 
 

 Bly, arsenik  
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Förorenings-
situation1 
 

2003 utförde Mark & Vatteningenjörerna AB en mark- och 
vattenprovtagning inom och i anslutning till Rosdala Glasbruk. 
Provtagningen påvisade höga halter arsenik (maxhalt: 700 mg/kg TS) 
och bly (maxhalt: 5010 mg/kg TS) i marken.  
 
Under 2006 har glasbruksområdet och deponin undersökts inom 
Glasbruksprojektet (samarbetsprojekt mellan länsstyrelserna i 
Kronobergs och Kalmars län). På både bruksområdet och deponin (på 
Norrhult 14:1) uppmättes höga halter av arsenik (maxhalter: 
bruksområdet 25 mg/kg TS; deponin 374 mg/kg TS) och bly 
(maxhalter: bruksområdet 695 mg/kg TS; deponin 913 mg/kg TS). I 
grundvattnet uppmättes förhöjda halter av framför allt arsenik (maxhalt: 

23 g/l), bly (maxhalt: 4,6 g/l), kadmium (maxhalt: 2,1 g/l) och zink 

(maxhalt: 375 g/l). 
 
Varningsskyltar har satts upp i anslutning till ett område i avvaktan på 
eventuell åtgärd. 
 

Ansvar Ansvarsutredningen från 2006 är under uppdatering (2018).  
 

  
 
Utförda undersökningar 
 
Översiktliga undersökningar  
Utfördes av Mark & Vatten Ingenjörerna AB under 2003. Rosdala Glasbruk, Redovisning 
av markprovtagning 2003-10-23 och vattenprovtagning 2003-11-10 utförda enligt 
provtagningsplan för Rosdala glasbruk, Objekt 3103.189. 
 
Utfördes av Geosigma under 2006. Miljötekniska undersökningar Etapp 1, Objekt 24 
Rosdala Glasbruk, Undersökningarna utfördes inom Glasbruksprojektet. Slutrapportering 
av Glasbruksprojektet kommer att ske i december 2007. 
 
 
Nästa steg 
Länsstyrelsen är numera tillsynsmyndighet och ska uppdatera ansvarsutredningen från 
2006. XRF mätning är gjord, vilket visade höga halter av arsenik och andra ämnen. 
Ansvarsutredning pågår.  
 
 
Ekonomi 
Undersökningarna utfördes inom Glasbruksprojektet. 
 
 

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


