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Åryds glasbruk  

 
Riskklass 
 

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

Kommun 
 

Växjö kommun 

Tillsyns-
myndighet 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Växjö kommun 

Lokalisering 
 

F.d. Åryds glasbruk är beläget i samhället Åryd ca 15 km sydöst om 
Växjö. 
Glasbruksverksamheten bedrevs i en byggnad som idag är riven, 
lokaliserad mellan masugnen och rostugnen. Glasbruket och två 
glastippsområden ligger på fastigheten Åryd 2:3.  
 

Skyddsobjekt 
 

Närboende 
Tillfälliga besökare 
Årydsjön 

  

 
 

Bransch Glasbruk 
 

Historik Glasbruksverksamhet har bedrivits under en kort period i början av 
1900-talet. Mellan 1912 och 1921 då bruket gick i konkurs användes 
några av de gamla järnbruksbyggnaderna till glasbruk. Bevarat på 
området finns masugnen och rostugnen. I glasbruket tillverkades 
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servisglas, vasar och glas till termosflaskor. Åryds bruk är idag ett 
populärt turistmål med café m.m. 
 

Föroreningar 
 

 Bly, arsenik  
 

Förorenings-
situation1 
 

Inom området där Åryds glasbruk var lokaliserat har en ytlig kartering 
av glasbruksrester genomförts. Ett antal provgropar har också grävts för 
hand på olika platser i området. Området kring rotvältan har 
undersökts för att kontrollera glasförekomsten nära sjön. I jorden har 
höga halter av främst arsenik och bly uppmätts (högsta halt vid analys 
av bly är 710 mg/kg TS, arsenik är 561 mg/kg TS och zink 4180 mg/kg 
TS). 
 

Ansvar Ansvarsbedömning finns, daterad 2014.  
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. Åryds glasbruk, Växjö kommun, Structor Miljö Göteborg 
AB 2014-01-28 
Rapport avseende provtagning av mark och vatten där man undersökte glasbruksområdet 
och deponin. 
 
Huvudstudie 
Medel för huvudstudie har beviljats av Naturvårdsverket och projektet är pågående.  
 
Nästa steg 
Fullfölja huvudstudien.  
 
Ekonomi 
Förstudien 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 Åryds glasbruk utgjorde en del. 
 

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


