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Ryds glasbruk  
Riskklass 
 

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

Kommun 
 

Tingsryds kommun 

Tillsyns-
myndighet 
 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Lokalisering 
 

F.d. Ryds glasbruk är lokaliserat i de södra delarna av Ryd i Tingsryds 
kommun. Glasbruket och glastippsområdena ligger på fastigheten Ryd 
1:3. 
 

Skyddsobjekt 
 

Människor som vistas på området 
Närboende 
 

  

 
Historisk flygbild över f.d. Ryds glasbruk bredvid en modern flygbild där 
lokalisering av den rivna glasbruksbyggnaden och troliga tippområden 
markerats ut inom området som idag är en äng. 
 

Bransch Glasbruk 
 

Historik Glasbruksverksamhet har bedrivits mellan 1919 och 1980-talet. 
Produktionen var som störst fram till 1970-talet då det blev ett uppehåll 
i produktionen. Därefter har det endast varit småskalig produktion av 
prydnadsglas fram till glasbruket lades ned i mitten av 1980-talet. Då 
produktionen var som störst hade glasbruket ca 60 anställda.  
 

Föroreningar 
 

 Bly, arsenik  
 

Förorenings-
situation1 

Provtagning och direktmätning av metaller i fält har utförts genom 
provgropsgrävning och ytlig kartering av glasrester inom området för 

                                                 
1 Naturvårdsverkets riktvärden för mark samt tillståndklasser för förorenat grundvatten, se 
bilaga 4.  
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 f.d. Ryds glasbruk. Analysresultaten visar att arsenik, bly och barium 
har påträffats i halter över riktvärdena i ett flertal provpunkter. Arsenik 
finns i halter som överskrider riktvärdet för akuttoxicitet. I jorden har 
höga halter av främst arsenik, bly och kadmium uppmätts (högsta halt 
vid analys av bly är 3350 mg/kg TS, arsenik är 1510 mg/kg TS och 
kadmium 1810 mg/kg TS). 
 

Ansvar Ansvarsbedömning finns, daterad 2017.  
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 undersökning f.d. Ryds glasbruk, Tingsryds kommun, Structor Miljö 
Göteborg AB 2014-01-28 
Rapport avseende provtagning av mark där man undersökte glasbruksområdet. 
 
Huvudstudie 
Medel beviljades av Naturvårdsverket för utförandet av en huvudstudie 2018. 
Undersökningen beräknas vara klar 2019. 
  
Nästa steg 
Fullfölja huvudstudien. 
 
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 Ryds glasbruk utgjorde en del. 
 

                                                                                                                                                         
 


