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Åseda glasbruk  
 
 

Riskklass 
 

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

Kommun 
 

Uppvidinge kommun 

Tillsyns-
myndighet 
 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Lokalisering 
 

F.d. Åseda glasbruk ligger inom ett industriområde i de östra delarna av 
Åseda samhälle i Uppvidinge kommun. Glasbruket och 
glastippsområdena ligger på fastigheten Glasblåsaren 1 och Glasblåsaren 
7. 
 

Skyddsobjekt 
 

Människor som vistas på området 
 

  

 
Historisk flygbild över f.d. Åseda glasbruk från 1963. På fotot syns 
glasbruksbyggnaden i söder och ett antal områden som misstänks vara 
utfyllnader eller glastippar (gula markeringar). 
 

Bransch Glasbruk 
 

Historik Glasbruksverksamhet har bedrivits mellan 1947 och 1977. Både bly och 
arsenik ingått i glastillverkningen. På Åseda glasbruk tillverkades först 
laboratorie-, tekniskt samt servisglas. Senare tillverkades konst- och 
prydnadsglas i färg samt kompletterande servisglas. Glasbruksbyggnaden 
är kvar än idag och används av ett postorderföretag. I de östra delarna av 
fastigheten finns ett mindre bevuxet område där en glastipp misstänks 
finnas. De nordöstra delarna av området arrenderas av en privatperson 
som använder marken för hantering och förvaring av ved. 
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Föroreningar 
 

 Bly, arsenik 
 

Förorenings-
situation1 
 

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. De högsta metallhalterna har 
uppmätts inom områden där en betydande mängd glas har påträffats. I 
jorden har höga halter av främst arsenik, bly och barium uppmätts 
(högsta halt vid analys av bly är 4730 mg/kg TS, arsenik är 633 mg/kg 
TS och barium 10 600 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 
Markundersökning på fastigheten glasblåsaren 7 i Åseda, Norconsult 2011-11-16 
 
Miljöteknisk undersökning f.d Åseda glasbruk, Uppvidinge kommun, Structor Miljö 
Göteborg AB 2014-01-29 
Rapport avseende provtagning av mark och vatten där man undersökte glasbruksområdet 
och deponin på fastigheterna Glasblåsaren 1 och 7. 
 
Nästa steg 
Söka bidrag för ytterligare undersökningar.  
 
Ekonomi 
Markundersökningen från 2011 bekostades av fastighetsägaren. 
  
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 Åseda glasbruk utgjorde en del. 
 

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


