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Förord 

Det här arbetet utfördes som ett avslutande examensarbete vid miljövetarprogrammet på 

Karlstads universitet. Arbetet skulle inte ha gjorts om inte jag tillbringat tre av mina sex 

praktikveckor hos miljöinspektörerna på Arvika kommun. Sara Henriksson, som arbetar med 

förorenad mark inom kommunen, gav mig i uppdrag att genomföra en historisk analys av 

området kring Glava glasbruk för att bidra till en framtida konceptuell modell och 

ansvarsutredning i Arvika kommun. Den historiska beskrivningen av Glava glasbruk är en del 

av mitt arbete.  

Jag skulle vilja tacka Arvika kommun och framför allt Sara Henriksson som hjälpt mig under 

arbetets gång med diverse frågor och funderingar från min sida. Jag vill även tacka GIS-

ingenjör Ida Persson på Arvika kommun för de fina kartbilderna över Glava glasbrukområdet 

med dagens fastighetsgränser och historiens sedan länge rivna byggnader.  

Till sist vill jag också tacka min handledare, Hilde Ibsen, som under arbetets gång stött till 

med bra idéer och vägledning som fått mitt arbete att bli så bra som möjligt.  

 

 

Elin Olsson 

Arvika, den 19:e maj 2012 
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Abstract 

The Swedish industrial society has left several areas with contaminated soil and water which 

today is of danger for the environment and human health. One of these areas with 

contaminated soil and water is the region where the former Glava glassworks operated during 

1859 to 1939. The main object in this study has been to study the responsibility for the 

contaminations according to the Environmental Code. The method used is a qualitative 

content analysis of relevant literature to answer the following questions:  

1. What types of contaminations can be found in the area of Glava glasswork and what 

health issues can these cause? 

2. What kind of activity has been conducted in the area that have caused the 

contaminations in soil and water?  

3. According to law, what are the responsibilities for the contaminations in soil and water 

at Glava glassworks?  

The contamination in the region has been confirmed to originate from the glasswork due to 

the environmental engineering survey made in the area in 2009. The contaminations found in 

the area are arsenic, zinc, boron and other heavy metals which can cause severe damage in the 

environment and people’s health. A historical analysis has been crucial to study the situation 

of responsibility. The time dimension is crucial according to Swedish environmental law, the 

Environmental Code (SFS 1998:808). To find the responsible of the contamination in the 

region, the contaminations must have occurred after the 30 June 1969 according to 8 § the law 

(SFS 1998:811) on the introduction of the Environmental Code or someone must have 

obtained the property after the 1 January 1999 according to 15 § the same law (SFS 

1998:811). None of these criteria have been fulfilled which means that the Swedish state is 

responsible of investigation and remediation of the contaminations in the area.  

 

Key words: glassworks, contamination, responsibility, law 
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Sammanfattning  

Det svenska industrisamhället har efterlämnat flera områden med föroreningar i mark och 

vatten som idag är en fara för både människors hälsa och miljön. Ett av dessa är området 

kring Glava glasbruk som bedrev sin verksamhet mellan 1859 och 1939. I denna kvalitativa 

studie, där en kvalitativ innehållsanalys av relevant litteratur har använts, är syftet att 

undersöka hur ansvarsförhållandena ser ut för föroreningarna på glasbruksområdet där 

följande frågeställningar har legat som grund. 

1. Vilka är föroreningarna på Glava glasbrukområdet och vilka hälsoskador kan dessa ge 

upphov till? 

2. Vilka verksamheter har bedrivits på platsen som kan ha lett till uppkomsten av 

föroreningarna? 

3. Hur ser ansvarsförhållandena ut enligt miljöbalken för mark- och vattenföroreningarna 

vid Glava glasbruk?  

Föroreningar på platsen har konstaterats härstamma från bruket i och med en genomförd 

miljöteknisk markundersökning som gjorts på området under 2009. De föroreningar som 

hittats på platsen är bland annat arsenik, zink, bor och andra tungemetaller som kan ge 

allvarliga skador människors hälsa och på miljön. För att undersöka ansvarsförhållandena har 

en historisk analys av platsen gjorts. En djupdykning i miljöbalken har visat att tidsaspekten 

har varit avgörande. För att en ansvarig ska kunna ställas till svars måste föroreningarna ha 

uppkommit efter den 30 juni 1969 enligt 8 § Lag (SFS 1998:811) om införande av 

miljöbalken eller fastigheten måste ha förvärvats efter den 1 januari 1999 enligt 15 § samma 

lag (SFS 1998:811). Ingen av dessa kriterier uppfylls här vilket då innebär att ansvaret för 

undersökning och efterbehandling ligger hos staten. 

 

Nyckelord: glasbruk, föroreningar, ansvar, lagstiftning 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det svenska industrisamhället har efterlämnat stora spår efter sig. Ett av dessa är utbredda 

mark- och vattenföroreningar efter små och stora industrier. I många av dessa områden har 

giftiga ämnen fått ligga kvar i mark och vatten och utgör idag en risk för skador på 

människors hälsa och på miljön. Dessa föroreningar kan till och med utgöra ett större miljöhot 

än dagens pågående miljöfarliga verksamheter (Naturvårdsverket 2012a).  

Ett av dessa områden med misstänkta mark- och vattenföroreningar är områden kring Glava 

glasbruk. Glava är en småort beläget längs med Glafsfjorden och som tillhör Arvika kommun. 

År 2005 hade orten en befolkning på 201 människor vilket innebär enligt definition att Glava 

var en tätort. Idag har befolkningen minskat vilket innebär att Glava inte längre räknas som en 

tätort (Statistiska centralbyrån 2010). Varför just Glava valdes som ort för glasbruket var för 

att tillgången på bränsle var näst intill obegränsad. De stora tillgångarna på skog kring Glava, 

samt också en viss tillgång på kvarts och kisel, bidrog till etableringen av bruket till just denna 

plats (Föreningen Bruksgården 1979: 11).  

Glava glasbruk bedrev sin verksamhet mellan åren 1859 och 1939. Glastillverkningen kan 

delas in i två epoker, den första epoken mellan 1859 och 1927 där den så kallade 

munblåsningsmetoden användes och den andra epoken mellan 1927 och 1939 där glasbruket 

tillämpade maskintillverkning (Föreningen Bruksgården 1979:20). Vid glastillverkning 

används ett stort antal kemikalier för att kunna bilda glas, i Glava glasbruks fall fönsterglas. 

De vanligaste ämnena som kan hittas i mark och vatten efter nedlagda glasbruk är metaller 

såsom bly, arsenik och kadmium och även i viss mån antimon, barium, bor och fluor och 

andra tungmetaller. Många av dessa ämnen har hög giftighet för både människor, djur och 

natur vid förtäring, inandning och vissa även vid hudkontakt. Många av dessa ämnen är också 

cancerframkallande (Länsstyrelsen i Kronobergs län 2001:10).  

På uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län har Sveriges geotekniska institut, SGI, under 

2009 genomfört en miljöteknisk markundersökning på Glava glasbruksområde, hädanefter 

kallas denna för förstudien. Förstudien innebär bland annat mätningar av farliga ämnen i mark 
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och grundvatten, klassificering av markanvändning och en samlad riskbedömning
1
. I denna 

förstudie har de beskrivna ämnena påträffats vid olika halter. Metallföroreningar finns i 

fyllningsmaterial på området såsom arsenik, zink och bor men även barium, kadmium och 

koppar har påträffats över gällande riktvärden. Cancerogena PAH (polycykliskt aromatiskt 

kolväte) har påträffats i grundvattnet. SGI bedömer att Glava glasbruk bör klassas som 

riskklass 2, stor risk. SGI bedömer även att tänkbara åtgärder för området är delvis 

bortgrävning och/eller täckning (Länsstyrelsen i Värmlands län 2010:4). 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utifrån en historisk analys fastställa vilka föroreningar som 

funnits på platsen och vilka hälsoskador dessa kan ge upphov till, att undersöka vilka 

verksamheten som bedrivits samt undersöka hur ansvarsförhållandena för föroreningarna ser 

ut enligt miljöbalken. För att 10 kap. MB, där de viktigaste reglerna om reparativa krav hittas, 

ska gälla måste föroreningar på platsen ha konstaterats. Därför är det viktigt att konstatera 

vilka föroreningar som funnits på platsen och vilka verksamheten som bedrivits för att på ett 

korrekt sätt kunna tillämpa lagstiftningen. 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka är föroreningarna på Glava glasbrukområdet och vilka hälsoskador kan dessa ge 

upphov till? 

2. Vilka verksamheter har bedrivits på platsen som kan ha lett till uppkomsten av 

föroreningarna? 

3. Hur ser ansvarsförhållandena ut enligt miljöbalken för mark- och vattenföroreningarna 

vid Glava glasbruk?  

1.4 Metod 

I detta arbete har en kvalitativ innehållsanalys genomförts av textmaterialet där också en 

historisk tolkning av materialet har gjorts. En kvalitativ innehållsanalys innefattar ett sökande 

efter de bakomliggande teman i materialet som analyserats. En i förväg bestämd kategori vid 

analys av dokument är utgångspunkten även om denna inte är statisk utan kan förändras vid 

genomgång av materialet (Bryman 2002:368). Vid alla kvalitativa innehållsanalyser krävs en 

                                                 
1
 Mer om bedömningsgrunder se kap. 3. 
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viss tolkning av texten av den som läser. Uttolkaren tolkar texten för att utveckla strukturen 

som kanske inte direkt framgår i texten (Kvale 1997:182). I detta arbete har objektivet 

eftersträvats i så hög mån som möjligt men de är ändå viktigt att poängtera att detta inte kan 

uppnås till hundra procent, i enlighet av Kvales definition av tolkning av text. 

För att kunna svara på frågeställningarna måste en grundläggande historisk analys göras. 

Kopplingen mellan historia och nutid är viktig. En stor del av materialet som analyserats 

innehåller väsentliga uppgifter om historien för att kunna svara på nutida frågeställningar. 

Historiens berättelser är här av allra största vikt. Historien och nutiden kan ses som ett 

ramverk som i allra högsta grad är integrerade i varandra, där den ena inte står utan påverkan 

av den andra (Juuti 2005:20).  

1.5 Teori 

1.5.1 ”The history matters for the futures” 

Citat i rubriken av Juuti (2005). Vårt agerande i historien har stor betydelse för framtiden. Inte 

minst vårt agerande inom många industriverksamheter som idag har gett upphov till att vi i 

bara Sverige har uppskattningsvis 22 000 förorenade områden (Länsstyrelsen i Kronobergs 

län 2001:3).  

Petri S. Juuti berör temat historiens betydelse för framtiden och här betonas just kopplingen 

mellan dessa. Kopplingen mellan historisk forskning och framtida forskning är av stor vikt 

vid nutidens beslutsfattande. Han menar att kopplingen mellan dessa kan ses som ett ramverk 

för att integrera både historiska och framtida perspektiv i nutidens beslutfattande. Det finns 

mycket att lära av historiens misstag och framgångar. Han lyfter upp path dependence teorin 

som innebär att beslut som fattats i historien kan ha långsiktiga effekter i framtiden, på både 

gott och ont. I detta fall diskuteras uppkomsten av vattenledningar och avloppssystem i olika 

europeiska städer, och vilka system som valts i historien har gett olika konsekvenser idag 

beroende på systemens hållbarhet (Juuti et al. 2005:20ff).  

Because history is not wholly derived from the past, an effective decision maker must 

balance history with an assessment of the present and the future. (Juuti et al. 2005:23). 

Under tiden som Glava glasbruk bedrev sin verksamhet togs beslut där konsekvenserna av 

dessa uppdagas i nutiden. Besluten att inte på ett korrekt sätt hantera farligt avfall har lett till 
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att dagens ansvariga får hanteras med dessa på mycket kostsamma sätt. Dagens beslut som tas 

görs utifrån perspektiv historia och även framtid, där framtidens användning av platsen står i 

centrum för bedömning av efterbehandling på platsen. Kopplingen historia och nutid, och 

även framtid, är alltså viktigt (Juuti et al. 2005:20ff).  

1.5.2 ”Out of sight, out of mind” 

Citat i rubriken av Colten (1996:13). Det som har skett i historien får vi idag på olika sätt ta 

konsekvenserna av. Mark- och vattenföroreningar är ett problem och riskerar att på många 

sätt skada både människors hälsa och miljön. För att förklara varför dessa föroreningar har 

uppkommit är det enkelt att skylla på okunskap. Okunskap är en del av men inte hela 

sanningen. I många fall visste arbetsgivare och arbetstagarna att många ämnen är farliga att 

handskas med. Kanske inte för miljön i första hand, utan främst för människor hälsa. Craig E. 

Colten och Peter N. Skiner förklarar hur industriavfall hanterades före lagstiftningen kom och 

varför detta gjordes på detta sätt.  

Colten (1996) menar att det ofta fanns en plan för hantering av farligt avfall men denna var 

ofta kortsiktigt och löste inte alltid problemet. En del i detta är såklart okunskap. Okunskap 

om olika ämnens förmåga att etablera sig i naturen och påverkan på djur och natur. Detta var 

en orsak till felhantering, en annan var att personen som hade hand om avfallshanteringen 

saknade relevant utbildning. Det var sällan en toxikolog som skötte hanteringen. I en del fall 

fanns även en missuppfattad tro att befolkning och människor i allmänhet inte förväntade sig 

att det farliga avfallet skulle hanteras på ett visst sätt. Idag försöker vi människor leva 

miljövänligt och ofta förutsätts att både politiker och företag tar sitt miljömässiga ansvar. 

Detta var inte alls lika uttalat, om det ens var förväntat, för 100 år sedan. Sist men inte minst 

så var det såklart kostnaden för hantering som också påverkade, liksom idag. Var kostnaden 

alldeles stor för att hantera farligt avfall på rätt sätt och gynnsamheten med denna 

underskattad valde många att helt enkelt strunta i detta (Colten et al. 1996:6ff).  

Isolation och segregation var två hörnstenar vid hantering av farligt avfall. Dåtidens hantering 

(när det väl hanterades) innebar ofta bortskövling genom någon form av isolering, 

nedgrävning eller tömning i sjöar och vattendrag. ”Out of sight, out of mind” – om inte 

avfallet syntes med blotta ögat kunde avfallet anses hanterat på rätt sätt (Colten et al. 1996:47) 

vilket har lett till många förorenade områden som kräver åtgärder idag. 
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På Glava glasbrukområdet har resterna av en deponi kunnat identifieras men denna var 

alldeles för bristfällig för att det farliga avfallet kan anses hanterat på ett korrekt sätt. Troligen 

sopades även en del sopor ut från hyttorna direkt utanför dörren (Länsstyrelsen i Värmlands 

län 2010:9). Denna misskötsel av det farliga avfallet har gett upphov till mark- och 

vattenföroreningar som finns kvar än idag.  

1.6 Avgränsningar och källkritik 

Fokus kommer att ligga på den geografiska platsen där Glava glasbruk byggdes upp från 1859 

fram till 1939. Utifrån förstudien som gjorts på platsen kan slutsatsen dras att majoriteten av 

föroreningarna kommer från glasbruket och därför kommer största fokus ligga på detta, även 

om andra verksamheter som pågått efteråt också kommer tas med i diskussionen om ansvaret.  

I litteratur och andra källor som rör Glava glasbruk kommer fokus ligga på processerna i 

glasbruket för att på så sätt få reda på vilka kemikalier som används vid tillverkning av 

fönsterglas. Fokus kommer också ligga på var de olika processerna ägde rum för att få en 

fingervisning av vilka mark- eller vattenföroreningar som kan förväntas hittas på just dessa 

platser. När föroreningarna uppkom är också av intresse.  

En del av litteraturen som används är historiska beskrivningar av Glava glasbrukområdet. Att 

analysera historien kan alltid till viss del ifrågasättas på grund av tiden som löpt sedan den 

beskrivna perioden. Källorna till litteraturen som används är bland annat arkivdokument som 

skrivits av de olika disponenterna under glasbrukets olika skeenden men också ”muntliga 

källor” som kan innebära att vissa delar av texten härstammar från historier som färdats från 

mun till mun. Här kan, på grund av den mänskliga faktorn, trovärdigheten ifrågasättas. Vem 

är det som skriver vems historia? Den som berättar historien berättar utifrån sitt eget 

perspektiv och sin egen tolkning. Detta kan ha färgat historiens olika skeenden och kan ha 

gett en något skev bild. Detta bedöms dock inte påverka svaret på frågeställningarna i 

resultatet. I övrigt har statliga dokument från kommun, länsstyrelser och statliga verk samt 

uppslagsverk som Nationalencyklopedin använts. 
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2. Glastillverkningsbranschen – en generell beskrivning  

2.1 Definition av glas 

Glas är ett oorganiskt ämne som framställs genom att sand och alkalier smälts samman med 

exempelvis kalk och blyoxid. Glas är plastigt i smält tillstånd, formbart och mjukt i varmt 

tillstånd och sprött när det är kallt. Glas kan betraktas som en vätska med mycket hög 

viskositet
1
 vid rumstemperatur (Schubert 2012). Glas bildas under smältning upp till 1600 °C 

och vanligtvis innehåller det främst tre komponenter; en glasbildare i form av sand (kiselsyra) 

eller borsyra, flussmedel i form av soda (natriumkarbonat) och/eller pottaska 

(kaliumkarbonat) samt en stabilisator i form av kalksten (kalciumkarbonat), blymönja 

(blyoxid), baryt (bariumkarbonat), zinkoxid, dolomit (kalium-aluminiumsilikat) eller fältspat 

(kalium-natriumaluminumsilikat) (Hermelin et al. 1980:302). Glasbildaren är den största 

grundkomponenten i glas, flussmedlet används för att sänka smälttemperaturen och 

stabilisatorer används för att göra glaset beständigt mot kemikalier och fukt (Länsstyrelsen i 

Kronobergs län 2001:6).  

Utöver dessa tre komponenter kan glas också innehålla ett luttringsmedel för homogenisering 

av glaset dvs. för att underlätta blandningen av de tre huvudkomponenterna. Luttringsmedlet 

kan bestå av salpeter (natrium/kaliumnitrat), natriumsulfat eller arseniktrioxid. Även färgande 

komponenter för att tillsätta färg i glaset är vanligt vid glastillverkning, då vanligast med 

någon form av tungmetall som exempelvis järn, koppar, mangan, kobolt, krom, nickel, guld 

m.fl. Sist men inte minst kan också grumlande komponenter tillsättas som skapar 

ljusspridande mikroskopiska kulor i glaset, detta med hjälp av fosfater, fluorider (flusspat, 

kryolit), tennaska (tennoxid) (Hermelin et al. 1980:302).  

Den centrala fasen vid glastillverkning är själva smältprocessen, smältningen, av de olika 

komponenterna. Detta sker i en vanna- eller degelugn. Smälttemperaturen för glas ligger 

omkring 1400-1550 °C och när komponenterna har smält helt och blandats till en homogen 

blandning får denna svalnas av till arbetstemperatur som ligger på mellan 1050-1200 °C 

(Schubert 2012).  

                                                 
1
 Viskositet är ett mått på hur trögflytande ett ämne är, exempelvis är sirap mer trögflytande än vatten och har 

därför högre viskositet (A. Samuelsson 2012). 

http://www.ne.se/sok?ff=StL
http://www.ne.se/sok?ff=StL
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2.2 Definition av glasbruk 

Ett glasbruk är arbetsställe inom glasindustrin där det tillverkas glas av olika slag. På alla 

glasbruk finns oftast en glashytta (den varma delen) och en förädlingsavdelning (den kalla 

delen). I hyttan sker smältningen av de olika råvarorna i ugnar och dessa formas sedan av 

människor (munblåsning) eller maskiner (maskintillverkning) till olika glasföremål. I 

förädlingsavdelningen bearbetas det färdiga glaset till dess syfte i form av slipning, gravering, 

etsning och målning (Krantz 2012).  

2.3 Föroreningar efter glastillverkning 

2.3.1 Branschtypiska föroreningar 

Ett förorenat område är ett område, deponi, mark, grundvatten eller sediment som är så pass 

allvarligt påverkat av processerna som bedrivits på platsen att halterna av olika kemikalier 

påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt
1
 (Naturvårdsverket 1999:16).  

I mark och vatten kring gamla glasbruk kan hittas föroreningar från 

glastillverkningsprocessen. De vanligaste ämnen som stöts på vid glasbrukområden är bly 

(Pb), arsenik (Ar) och kadmium (Cd). Bly kommer främst från kristallglas, arsenik från soda 

och kadmium från olika former av färgämnen. Utöver detta kan andra ämnen också stötas på 

inom glasbruksområden, antimon (Sb), barium (Ba), bor (B), fluor (F) och en mängd 

tungmetaller som främst används för färgning av glaset (Länsstyrelsen i Kronobergs län 

2001:10). I områden där det har skett någon form av förbränning kan även polycykliska 

aromatiska kolväten, PAH, stötas på. Dessa frigörs vid ofullständig förbränning och har även 

hittats i höga nivåer på Glava glasbruksområde (Länsstyrelsen i Värmlands län 2010:4).  

2.3.2 Hälsorisker i samband med branschtypiska föroreningar 

Bly och blyföreningar är i allmänhet giftiga. Upptaget sker vanligast via lungorna och 

transporteras sedan runt i kroppen av blodet. Blyet ansamlas i lever, njurar och mälte för att 

sedan övergå till upplagring i skelettet. Blyförgiftning beror på att lösa blyjoner binds till 

enzymer i kroppen och stör deras funktion. Akut blyförgiftning kan ske om stora mängder 

vattenlösliga blysalter sväljs. Mag- och tarmkanalen påverkas och symptom som kräkningar, 

                                                 
1
 Med bakgrundshalt menas den nivå av olika ämnen som kan förväntas hittas naturlig på just denna plats. 
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kolik, diarré och förstoppning visar sig. Vid längre påverkan av blyjoner i lägre halter kan 

förgiftning av centrala nervsystemet ske.  Barn drabbas hårdare än vuxna då de lättare tar upp 

blyet som passerar genom tarmarna och eftersom nervsystemet är känsligare då det inte är 

färdigutbildat (Birgerson 1995:276).  

Arsenik och arsenikföreningar har hög akut giftighet. Förgiftning av arsenik i olika former 

kan ge skador på mag-tarmkanalen och olika organsystem samt ge upphov till hjärt-

kärlsjukdomar. Arsenik är framför allt cancerframkallande hos människor och kan ge upphov 

till bland annat lungcancer och hudcancer (Birgerson 1995:273). 

Kadmium och kadmiumföreningar upptas lättast via inandning. Kadmium har relativt lång 

halveringstid (cirka 30 år) vilket innebär att även små mängder vid kontinuerlig upptagning 

kan detta vara tillräckligt för förgiftning. Vid inandning uppkommer främst lung- och 

njurskador. Vid akut förgiftning av kadmium via munintag uppstår våldsam magkatarr. Vid 

riktigt svåra kadmiumförgiftningar kan allvarlig benskörhet uppstå vilket innebär att skelettet 

lätt bryts eller deformeras. Kadmium och kadmiumföreningar är i Sverige klassade som 

cancerframkallande (Birgersson 1995:278) 

PAH, polycykliska aromatiska kolväten, är ett samlingsnamn för ett antal aromatiska kolväten 

med en uppbyggnad av tre eller flera kondenserade bensenringar. Dessa bildas vid 

ofullständig förbränning och finns i både ute- och innemiljön. Ämnet är inte flyktigt men kan 

ingå i tobaksrök, rökta livsmedel, tjära och använd motorolja (Nationalencyklopedin 2012a). 

Ämnet finns även i högaromatiska oljor som bland annat används som mjukgörare i gummi. 

PAH har många hälso- och miljöskadliga effekter och dessa är ofta långlivade, 

bioackumulerande och cancerframkallande (Kemikalieinspektionen 2011).  

 PAH. Vid oxidation av 

bens[a]pyren i t.ex. 

ämnesomsättningen bildas 

motsvarande dihydrodiolepoxid. 

Dihydrodiolepoxiderna anses 

vara cancerframkallande (Bild 

hämtad från 

Nationalencyklopedin 2012a).  
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3. Resultat 

3.1 Dagens fastighetsägare och tidigare verksamheter på Glava 

glasbruksområde 

3.1.1 Glava glasbruk - en historisk tillbakablick 

På glasbrukets tillverkades främst fönsterglas som slipades, etsades, målades och 

blyinfattades. Utöver fönsterglas tillverkades även mattslipat glas, musslinglas, skyltglas, 

glastakpannor och böjt glas för vagnsfönster och lyktor. Kyrkofönster tillverkades också på 

bruket, då i färgerna rött, grönt, blått, gult och violett. Planslipat glas samt spegelglas 

tillverkades även här under några år på 1930-talet (Kapanen 2010). 

Varför just Glava valdes som ort för glasbruket var för att tillgången på bränsle var näst intill 

obegränsad. De stora tillgångarna på skog kring Glava, samt också en viss tillgång på kvarts 

och kisel, bidrog till etableringen av bruket till just denna plats (Föreningen Bruksgården 

1979: 11).  

Glava glasbruk togs i bruk en augustidag år 1859 och skulle hålla igång fram till 

nedläggningen och startskottet för andra världskriget 1939. Glastillverkningen vid Glava kan 

delas in i två epoker, den första epoken mellan 1859-1927 där den så kallade 

munblåsningsmetoden användes och den andra epoken mellan 1927-1939 glasbruket övergått 

till maskintillverkningen av fönsterglas. Den första epoken kan delas in i två delepoker, den 

första när den så kallade taffelmetoden användes och den andra då den franska metoden 

användes. Taffelmetoden innebar att glasblåsaren blåste glasen på fri hand. Piporna som 

användes vid denna typ av glasblåsning var mycket mindre och lättare än de som användes 

vid den franska metoden. Den franska metoden innebar ett tyngre arbete för glasblåsaren men 

här kunde fönsterrutorna göras mycket större än med taffelmetoden. Den franska metoden 

infördes 1884 (Föreningen Bruksgården 1979:20).  

Driften vid Glava glasbruk lades ner 1939 och den dåvarande ägaren sålde samtliga aktier i 

Glava Glasbruks AB och AB Glava skogar den 10 oktober 1940 till Billeruds AB (Fogelberg 

1963:14). De flesta byggnaderna revs kort därefter och kvar idag står den gamla 

degelkammaren, packkammaren, kontoret, smedjan och herrgården (Föreningen Bruksgården 

2012).  
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3.1.2 Fönsterglasprocessen – munblåsningsmetoden 

Råvaran till glaset tillverkades i den så kallade mängkammaren. Här blandades råvarorna, 

som bestod av bestämda mått sand, soda, krossad kalksten, fältspat och lite arsenik, ihop till 

en sats som sedan transporterades upp till den flera våningar högre belägrade vannan. I 

vannan togs mängsatsen hand om smältaren som sedan på bestämda tider tömde mängen i 

smältvannan som var början på vannaugnen. Häri smältes mängen ner till glasmassa vid 

temperaturer omkring 1200 och 1300 °C. Här sköts glasmassan längre och längre in i den 

långa vannan allteftersom rätt temperaturer uppnåtts och nya mängsatser lades in. I andra 

änden på vannan arbetade anfångarna och glasblåsarna. Anfångarna tog emot den upphettade 

mängen genom anfångningshålen med hjälp av pipan, ett långt järnrör med munstycke. 

Anfångaren blåste mängen till små bubblor och lade på sammanlagt fyra lager av glasmassa i 

olika omgångar innan pipan övergavs till glasblåsaren. Den relativt stora glaskulan formades 

till stora cylindrar med hjälp av pipan och glasblåsarens skicklighet. Under formningen av 

cylindern var glasblåsaren tvungen att återupphetta glaskulan 3-4 gånger tills cylindern fick 

önskad längd och tjocklek. Efter att cylindern lossats från pipan lades den på en bock eller 

klykställ.  

I sträckhyttan formades sen cylindrarna till fönsterglas, efter att återigen ha värmt upp 

cylindern tills den var mjuk och böjbart. En spricka längs med cylindern hade formats av 

glasblåsaren och nu öppnade sig denna av värmen. I sträckugnen ”kavlade” sedan sträckaren 

ut cylindern till en plan yta. Efter avkylning transporterades fönsterglaset till skärkammaren 

för skärning och sortering. Glaset sorterades först efter kvalité, A-glas, B-glas, C-glas och U-

glas, beroende på hur glaset såg ut. Med hjälp av små diamanter skars sedan glaset till 

önskade storlekar. Slutligen transporterades glaset till packkammaren där glaset packades i 

lådor som sedan transporterades från glasbruksområdet med tåg eller lastbil (Föreningen 

Bruksgården 1979: 20ff).  

3.1.3 Fönsterglasprocessen – maskintillverkning 

År 1927 övergick Glava glasbruk till helautomatiskt fönsterglastillverkning, alltså från den 

gamla munblåsningsmetoden övergick glasbruket till att maskintillverka fönsterglas. Fyra 

moderna maskiner köptes in från Tjeckoslovakien och glas började tillverkas enligt den så 

kallade Fourcault-metoden. Vid maskintillverkning drogs glasmassan upp i plana ytor mellan 

ett antal valsar från vannaugnen till tre våningars höjd över vannaplanet. Rutan avkyldes 



VT 12 Examensarbete Elin Olsson 2012-05-19 

11 

 

sedan successivt för att sedan skäras till önskade längder. Tjockleken bestämdes av 

hastigheten maskinen hade vid dragningen. Den nya metoden innebar att större fönsterglas 

kunde tillverkas i både längd, bredd och tjocklek. Sedan följdes samma procedur som vid 

munblåsningen, skärning och packning. Samtidigt övergick transporten från tågtrafik till allt 

mer lastbilstrafik vilket till slut ledde till att den gamla järnvägen blev överflödig (Föreningen 

Bruksgården 1979: 31f).  

3.1.4 Processgången och byggnadernas placering
1
 

Själva glastillverkningsprocessens placering med byggnader låg ganska centralt runt där 

dagens museum är beläget. Dagens museum, tidigare den gamla degelkammaren, är beläget 

centralt på ”udden” ut mot sjön Stora Gla. De övriga byggnaderna som användes i processen 

där bland annat mängen blandades och fönstren blåstes låg belägna runt den gamla 

degelkammaren. Processgången bildade ett U där mängkammaren och degelkammaren var 

först i processen och sedan följde processen vidare österut för att sedan vika av mot 

packkammaren, som idag är utställningshall. Ifrån packkammaren lastades sedan 

fönsterglasen på tågvagnar som löpte parallellt med kammaren, från väst till öst
2
. En bit 

österut om glasbruket låg lokalen som tillförde bränsle till bruket där först ved eldades innan 

bruket sedan övergick till att elda koks och kol (Fogelberg 1963:64ff).  

3.1.5 Verksamheter efter glasbruket 

Efter Glava glasbruks nedläggning 1939 revs de flesta byggnader som hörde till bruket, 

förutom bland annat den gamla smedjan, degelkammaren som idag är glasbruksmuseum, 

packkammaren och kontoret.  

Någon gång mellan 1940 och 1941 startade några före detta glasbruksarbetare Föreningen 

Glava Småindustrier. Först började de gamla glasbrukarna tillverka halmskor för att sedan ge 

sig in i snickeribranschen med att tillverka bland annat barnsängar, trädgårdsmöbler, 

gunghästar i trä och vävstolar. Efter bara några år lades verksamheten ner.  

                                                 
1
 Se bilaga 1 

2
 Marie Lundh ansvarig för Glava glasbruk museum och boende i närheten, Glava 2012-03-19. 
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År 1949 startade Mölnlycke Väfveri AB ett väveri och kort därefter en spolningsavdelning. 

Denna verksamhet lades också några år senare, 1953.  

I oktober 1953 hyrdes industrilokalerna, som tidigare disponerats av Föreningen Glava 

Småindustrier, ut till AB C. A Wallenborg & Son, Stockholm, som påbörjade tillverkningen 

av glasskedar för export. Senare förvärvades industriverksamheten av bröderna Larsson i 

Arvika som där bedrev en glassfabrik. Företaget drevs under namnet Woodstick ända fram till 

sommaren 1959 då industrilokaler och maskiner totalförstördes i en brand. Inga försök att 

bygga upp lokalerna gjordes.  

År 1966 startade Arne Nilsson ett verkstadsföretag, Glava Industri AB, i de före detta 

sliperilokalerna. Företaget tillverkade bland annat vinschar för fiskefartyg och busstolar. 

Företaget lade ner verksamheten 1977 (Föreningen Bruksgården 1979:17f).  

3.1.6 Dagens fastighetsägare 

Av hänsyn till fastighetsägare och för sekretessens skull har namnen på fastighetsägarna 

fingerats. 

Det gamla bruket låg på fastigheterna Arvika Halvardsnäs 2:1, 2:10, 2:33 och 2:43
1
.  

Fastigheten Halvardsnäs 2:1 ägs idag av Bolaget AB och har varit ägare av fastigheten sedan 

2003-11-26. Tidigare ägare var Det gamla Bolaget AB och år 2003 ingick dessa och Bolaget 

AB en fusion vilket då ledde till att Bolaget AB skrevs som ny ägare 2003. 

Fastigheten Halvardsnäs 2:10 ägs idag av Carl Carlsson som fick denna fastighet i gåva av 

Nils Nilsson 2006-06-27. Tidigare ägare Nils Nilsson ärvde fastigheten 2000-03-07.  

Fastigheten Halvardsnäs 2:33 ägs idag av Sven Svensson som köpte fastigheten 1974-10-02. 

Fastigheten Halvardsnäs 2:43 ägs idag av Föreningen som köpte fastigheten 1980-05-28 

(Arvika kommun 2012).  

 

                                                 
1
 Se bilaga 1 
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3.2 Föroreningar vid Glava glasbruksområde 

3.2.1 Bedömningsgrunder, utredning och efterbehandling av förorenade områden 

Efterbehandling av ett förorenat området innefattar ofta flera olika moment beroende på vilka 

verktyg den som utreder och efterbehandlar väljer att använda sig av (Naturvårdsverket 

2012b). För att veta om en efterbehandling på områden krävs och i vilket omfattning måste en 

riskbedömning göras. Med hjälp av en riskbedömning uppskattas risken med 

föroreningssituation idag och i framtiden, och hur mycket som risken bör minskas för att inte 

oacceptabla effekter ska uppstå (Naturvårdsverket 2012c).  

Bedömningsgrunder används för att bedöma enskilt förorenade områden och fungerar som ett 

hjälpmedel för att kunna ge en samlad bedömning av de risker som finns eller kan ge upphov 

till. Det finns fyra riskklassificeringar, klass ett till fyra där klass 1 – Mycket stor risk, klass 2 

– Stor risk, klass 3 – Måttlig risk och klass 4 – Liten risk. Tanken är att med hjälp av 

resultaten som nås vi klassificeringen ska detta ligga till grund för prioriteringar och beslut 

om vidare undersökningar.  (Naturvårdsverket 1999:16). 

Hur allvarlig föroreningen är beror dels på halten av föroreningen men också på hur området 

som är förorenat används. Det behövs kunskaper om vart i marken som föroreningen finns, 

alltså om den ligger nära ytan eller längre ner i marken. Som nämnt har markanvändningen 

betydelse. Hur marken används idag, och i framtiden, styr vilka exponeringsvägar som är 

aktuella. Ett exempel är om en förorening ligger ytligt i jord och markanvändningen är 

bostadsbebyggelse kan människor, främst små barn, exponeras genom direktintag av 

förorenad jord.  

Bedömningen av området delas upp i känslighet (K) för människor och skyddsvärde (S) för 

miljön. Känsligheten för människor bedöms oberoende av hur många som riskerar 

exponering. Principerna för indelning av känslighet är: Liten, Måttlig, Stor eller Mycket stor. 

Liten känslighet innebär att människor inte alls riskerar att exponeras och Mycket stor känslig 

innebär stor exponeringsrisk, som till exempel permanentboenden. Principer för skyddsvärde 

är densamma, Liten, Måttlig, Stor och Mycket stor. Liten innebär områden som är helt eller 

delvis förstört av verksamhet eller föroreningar och Mycket stor innebär bland annat områden 

med enskilda arter eller ekosystem med sällsynta djur eller växter (Naturvårdsverket 

1999:45f).  
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3.2.2 Föroreningsläget på glasbruksområdet 

I förstudien som genomförts av SGI på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län kan läsas 

vilka exakta föroreningar som hittats på platsen. Det som är viktigt här att poängtera är att 

denna studie enbart är en förstudie och består alltså endast av ett fåtal mätpunkter. En mer 

omfattande undersökning kommer att utföras på platsen inom en snar framtid
1
. 

Sammanfattningsvis kan sägas att fältundersökningen innefattar nitton provtagningspunkter, 

installation av tre grundvattenrör samt sedimentprovtagning i fem provpunkter
2
. 

Platsen klassas som MKM, mindre känslig markanvändning och KM, känslig 

markanvändning. Området som klassas som KM är området kring en sommarbostadsfastighet, 

den gamla smedjan, på fastigheten Halvardsnäs 2:33 (Länsstyrelsen i Värmlands län 2010:4).  

Fältundersökningen på glasbruksområdet visar att de vanligaste förekommande 

föroreningarna vid bruket är arsenik, zink och bor men även barium, kadmium och koppar har 

påvisats över MKM. Arsenik har vid en mätpunkt påträffats i mycket allvarliga nivåer. I 

grundvattnet och i sediment påträffades förhöjda halter av PAH. Bly påträffades över 

kanadensiska gränsvärden men i mindre allvarlig nivå enligt svenska jämförvärden. Den 

samlade riskbedömningen för glasbruksområdet klassas som riskklass två, stor risk. SGI 

bedömer även att spridningsförutsättningen på platsen är stor, även om den faktiska 

spridningen av metaller från mark till grundvatten i praktiken är mycket liten.  (Länsstyrelsen 

i Värmlands län 2010:4).  

                                                 
1
 Sara Henriksson miljöskyddsinspektör och ansvarig för mark- och vattenföroreningar vid Arvika kommun, 

2012-03-02 

2
 Se bilaga 2 
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3.3 Ansvarsförhållandet vid Glava glasbruk 

3.3.1 Gällande lagstiftning 

Den svenska miljölagstiftningen är i huvudsak samlad i miljöbalken, MB, även om andra 

lagar också har betydelse inom miljöområdet. Sverige står bland annat under EU:s 

miljölagstiftning samt att Naturvårdsverket har möjlighet att utfärda bindande föreskrifter för 

att precisera lagar (Naturvårdsverket 2011).  Miljölagstiftningens viktigaste funktion är att i 

möjligaste mån förhindra att skador på människors hälsa och miljö uppkommer. 

Försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § MB, miljökonsekvensbeskrivningar och 

tillståndsprövningar är några exempel på lagstiftningar som har en preventiv funktion. Andra 

delar av miljölagstiftningen har en reparativ funktion (Michanek et al. 2008:270) och det är 

den sistnämnda som hädanefter kommer tillämpas för att svara på frågeställningen kring 

ansvaret. 

Grundregeln om reparativa krav hittas i 2 kap. 8 § MB. Här kan läsas att  

alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört 

skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört. 

 I praktiken hittas de viktigaste reglerna om reparativa krav i 10 kap. MB. Här regleras 

efterbehandlingen av förorenade områden (Michanek et al. 2008:270).  

Om en förorening har konstaterats på platsen gäller 10 kap. MB. Förstudien som SGI har 

genomfört på platsen påvisar ett antal miljöskadliga ämnen på området, många i allvarliga till 

mycket allvarliga nivåer. 10 kap. gäller om  

en miljöskada som genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en 

byggnad eller anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människor hälsa eller 

miljön. (10 kap. 1 § MB) 

Med miljöskada avses i kapitlet en skada som är så pass allvarlig att  

förorening av mark utgör en betydande risk för människors hälsa, genom påverkan på ett 

vattenområde eller grundvatten har en betydande negativ effekt på kvaliteten på 

vattenmiljön eller i en betydande omfattning skadar eller försvårar bevarandet av en djur- 

eller växtart eller livsmiljön för en sådan art. (10 kap. 1§ MB) 
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I området kring Glava glasbruk påvisade förstudien höga nivåer av bland annat arsenik i 

marken och cancerogena PAH i grundvatten och sediment (Länsstyrelsen i Värmlands län 

2010:4). Föroreningar vid glasbruksområdet kan därmed konstateras och då gäller 10 kap. 

MB.   

3.3.2 Verksamhetsutövarens ansvar 

Under verksamhetsutövarens ansvar för avhjälpande i 10 kap. 2 § kan läsas att  

den som bedrivit eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som bidragit till 

en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada är ansvarig för avhjälpande. 

Med avhjälpande menas utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att reparera en 

föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada. Under verksamhetsutövarens ansvar är det 

viktigt att också ta hänsyn till tidsaspekten. Enligt 8 § lag (SFS 1998:811) om införandet av 

miljöbalken gäller:  

2 kap. 8 § och 10 kap. 2 § MB skall tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars 

faktiska drift har pågått efter den 30 juni 1969, om verkningarna av verksamheten alltjämt 

pågår vid tiden för miljöbalkens ikraftträdande enligt 1 §, och det föreligger behov av att 

avhjälpa skador eller olägenheter som har orsakats av verksamheten. 

Den sista meningen i stycket gäller absolut Glava glasbruk, enligt förstudien ”föreligger det 

behov av att” reparera de skador som glasbruket har förorsakat. Men bruket lades ner 1939 

och det finns inga uppgifter om att bruket har fortsatt sin verksamhet av 

fönsterglastillverkning efter detta. Med största sannolikhet kan det påstås att mark- och 

vattenföroreningarna på området har uppkommit före 1939. Även om efterföljande 

verksamheter som bedrivits på platsen efter 30 juni 1969 tas med i beräkningen, vilket i detta 

fall är vinschtillverkningen av Glava Industri AB, bedrevs denna verksamhet under så pass 

kort tid att dessa inte skäligen kan anses ansvarig enlig 10 kap. 6 §. Det solidariska ansvaret 

för eventuella föroreningar från vinschtillverkningen är i detta fall obetydlig.  

Om flera verksamheter är ansvariga enligt 2 §, skall dessa svara solidariskt i den 

utsträckning inte annat följer av att ansvaret är begränsat enligt 4 eller 5 §§. En 

verksamhetsutövare som visar att verksamhetsutövarens bidrag till miljöskadan är så 

obetydlig att det inte ensamt motiverar något avhjälpande skall dock ansvara endast för 

den del som motsvarar bidraget. (10 kap. 6 § MB) 
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3.3.3 Fastighetsägarens ansvar 

Enligt 10 kap. 3 § anges att  

om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta det avhjälpande 

av en föroreningsskada… är var och en som förvärvat den förorenade fastigheten 

ansvarig, om förvärvaren vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt 

den.  

Med förvärv i denna paragraf menas köp, byte, gåva, tillskott till ett bolag eller en förening, 

utdelning eller skifte från ett bolag eller en förening. Vid förvärv menas dock inte arv. 

(Michanek et al. 2008:279). Även här är tidsaspekten viktig. Enligt 15 § lag (SFS 1998:811) 

om införande av miljöbalken måste detta förvärv ha skett efter miljöbalkens ikraftträdande 1 

januari 1999.  

På fastigheterna Halvardsnäs 2:33 och 2:43 har dagens ägare förvärvat fastigheten före 

miljöbalkens ikraftträdande 1 januari 1999 vilket då innebär att dessa inte kan ställas 

ansvariga för föroreningarna. På fastighet Halvardsnäs 2:1 som idag ägs av Bolaget AB sedan 

2003 har genom fusion av två bolag blivit ägare av fastigheten, vilket då innebär att dessa inte 

har förvärvat fastigheten enligt definition. På Halvardsnäs 2:10 ägs fastigheten idag av Carl 

Carlsson som fick denna i gåva år 2006 och har därmed enligt definition förvärvat fastigheten 

efter 1 januari 1999. I 10 kap. 3 § kan läsas att  

var och en som förvärvat den förorenade fastigheten [är] ansvarig, om förvärvaren vid 

förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den.  

Här bör det diskuteras om Carlsson kan anses skälig att överta ansvaret för föroreningarna 

som hittats på platsen. Troligen kände Carlsson inte till föroreningen vid området vid 

förvärvet då förvärvet skedde tre år innan förstudien på platsen genomförts. Även om 

Carlsson kände till föroreningarna vid förvärvstillfället gäller att 

den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada skall i skälig omfattning utföra 

eller bekosta avhjälpandet. (10 kap. 4 § MB) 

I detta fall anses Carlsson inte skälig till att bekosta efterbehandling då detta helt enkelt inte 

kan anses rimligt utifrån tiden som gått mellan förvärvstillfället och tiden då föroreningarna 

uppkom. 
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3.3.4 När ingen är ansvarig 

I detta fall på Glava glasbruksområdet är det nu konstaterat att det inte finns någon ansvarig 

för föroreningarna, dels på grund av att föroreningarna på platsen uppkommit före 30 juni 

1969 och dels på grund av att ingen har förvärvat någon av fastigheterna efter den 1 januari 

1999 eller som kan anses ansvarig enligt skälighetsavvägning.  

Staten har avsatt pengar för utredning och efterbehandling för de områden där det idag inte 

går att hitta någon som enligt lag kan ställas ansvarig för föroreningarna. Naturvårdsverket 

bestämmer vilket område som får bidrag och storleken för denna. Kriterierna för 

bedömningen är föroreningens farlighet, föroreningsnivån, spridningsriskerna, omgivningens 

känslighet och skyddsvärde och den samlade risk för vad föroreningen innebär för människors 

hälsa eller miljön (Naturvårdsverket 2012d). I fallet med Glava glasbruk kommer alltså 

undersökningar och efterbehandling att finansieras med statliga medel.  
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4. Diskussion 

De tre frågeställningar som arbetet utgått ifrån redogörs nedan med en kort sammanställning 

därefter. 

1. Vilka är föroreningarna på Glava glasbrukområdet och vilka hälsoskador kan dessa ge 

upphov till? 

Fältundersökningen som genomförts på glasbruksområdet av SGI visar att de vanligaste 

förekommande föroreningarna vid bruket är arsenik, zink och bor men även barium, kadmium 

och koppar. Arsenik har vid en mätpunkt påträffats i mycket allvarliga nivåer. I grundvattnet 

och i sediment har även förhöjda halter av PAH visats.  

Enligt Birgersson (1995) är ämnena ovan farliga för både miljön och människors hälsa. Om 

människor får i sig, via förtäring eller inandning, för höga nivåer av de beskrivna 

tungemetallerna kan detta få allvarliga konsekvenser på bland annat de inre organen. De flesta 

ämnena är även cancerogena, dvs. kan orsaka cancer. Arsenik, som i det här fallet påträffats 

vid mycket höga nivåer på Glava glasbruksområdet, har hög akut giftighet och kan ge upphov 

till lungcancer och hudcancer.  

2. Vilka verksamheter har bedrivits på platsen som kan ha lett till uppkomsten av 

föroreningarna? 

Enligt Föreningen Bruksgården (1979) har de olika verksamheterna som bedrivits på platsen 

till största delen varit Glava glasbruk, som bedrev verksamhet här från 1859 fram till 1939. 

Dessa anses vara, utifrån tiden som dessa bedrivit verksamhet och även utifrån de 

föroreningar som påvisat på platsen enligt förstudien, den största (och kanske även den enda) 

orsaken till föroreningarna på platsen. Utöver glasbruksverksamheten har även ett fåtal andra 

verksamheter bedrivits på platsen i kortare perioder, däribland en snickeriverksamhet som 

bland annat tillverkade barnsängar och trädgårdsmöbler, ett väveri, glasskedstillverkning samt 

ett verkstadsföretag som tillverkade vinschar för fiskefartyg och busstolar. Dessa anses dock 

inte ha gett upphov till betydande föroreningar på platsen. 
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3. Hur ser ansvarsförhållandena ut enligt miljöbalken för mark- och vattenföroreningarna 

vid Glava glasbruk?  

Enligt undersökningen om ansvaret för föroreningarna vid Glava glasbruksområde resulterade 

detta i att ingen av fastighetsägarna eller verksamhetsutövarna kan ställas ansvarig för 

föroreningarna på området. För att kunnas söka en ansvarig måste en av två punkter uppfyllas 

som i detta fall är helt avgörande. Dessa är att verksamhetens faktiska drift, som har orsakat 

föroreningarna, enligt lag (1998:811) om införande av miljöbalken ska ha pågått efter den 30 

juni 1969, eller att fastigheten ska ha förvärvats efter den 1 januari 1999 och köparen kan 

antas ha känt till eller borde ha känt till föroreningarna på fastigheten vid förvärvstillfället. I 

detta fall har ingen verksamhet bedrivits som kan ha orsakat föroreningarna efter 30 juni 1969 

och ingen har förvärvat fastigheten efter 1 januari 1999. Här övergår alltså ansvaret till staten. 

Enligt Juuti (2005) är historia, nutid och även framtid starkt kopplat till varandra, den ena står 

inte oberoende av den andra. Glava glasbruk bedrev sin verksamhet i hela 80 år och har 

orsakat föroreningarna på platsen som vi idag får ta konsekvenserna av. Trots detta kan ingen 

verksamhetsutövare ställas ansvarig på grund av hur den svenska lagstiftningen är formad. 

Alltså är det dagens ekonomi som måste städa upp efter historiens misstag. Vari ligger 

rättvisan i detta?  

Det finns ett moraliskt dilemma i detta på ett vis missöde. Det kan kännas enkelt att skylla på 

att förr ”visste man inte bättre” men det är inte hela sanningen. Enligt Colten (1996) är inte 

okunskap bara en del av varför farligt avfall hanterades fel eller inte alls. Säkerligen fanns det 

någon form av hantering på glasbruket, även om denna var alldeles för bristfällig. Varför 

hanterades då inte avfallet på ett mer långsiktigt sätt, trots kunskap om farlighet? Colten 

(1996) tar upp kostnaderna som en av orsakerna. Detta är ju faktiskt något som kan ses idag 

också, konsekvenser av olika handlingar ska mätas i kostnader. En stor skillnad mot förr är, i 

Sverige framför allt, lagstiftningen. Enligt denna kan nu miljöförstörare ställas ansvariga för 

denna typ av misskötsel vilket inte var möjligt förr i tiden. 

Många paragrafer i lagstiftning gällande 10 kap. MB är tolkningsbara för att ansvarsfrågan 

ska bli så rättvis som möjligt. I detta arbeta har jag tolkat paragraferna i de olika fallen och jag 

anser att resultatet jag kommit fram till är rimligt. Tveksamheten enligt lagstiftningen i detta 

fall är Carl Carlssons förvärv av fastighet 2006 vilket kan tolkas som att han är ansvarig om 
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bedömning görs att han borde ha känt till föroreningarna vid förvärvstillfället. Men även om 

han känt till föroreningarna bör tiden som löpt sedan glasbrukets nedläggning vara tillräcklig 

för att frita honom från ansvar, därför gör jag också den bedömningen.  

Ansvarsfrågan kan förändras om nya uppgifter tillkommer som jag i denna undersökning inte 

har tagit del av. Det mesta tyder dock på att den väsentliga informationen om platsens 

verksamheter i historien är tillräcklig och speglar verkligheten väl för att kunna göra en 

korrekt bedömning av ansvarsförhållanden på platsen. 

Det slutgiltiga resultatet som nåtts, efter att ha konstaterat vilka föroreningar som finns på 

platsen och vilka verksamheter som bedrivits på platsen som orsakat dessa, är att staten är 

ansvarig för undersökning och efterbehandling av området. Detta innebär att med hjälp av 

statliga medel ska undersökningar och efterbehandling av området slutligen leda till att mark 

och vatten inte ska utgöra någon risk för människors hälsa eller för miljön. Vid 

efterbehandling av området är det viktigt med bedömningsgrunderna och att hänsyn tas till 

markanvändningen. Det framtida perspektivet är av största vikt och bekräftas även av Juuti 

(2005) och teorin om path dependance och kopplingen mellan historia, nutid och framtid vid 

beslutsfattande. Hur kommer marken användas i framtiden? Finns det chans att området 

kommer innefatta bostadshus? Om inte efterbehandlingen idag blir tillräcklig kommer 

oundvikliga kostnader i framtiden att uppstå och det vore oerhört onödigt att upprepa 

historiens misstag. 
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Bilaga 1 

Karta över bruket som det såg ut 1912 samt dagens fastighetsgränser. De berörda 

fastigheterna, Arvika Halvarsnäs 2:1, 2:10, 2:33 och 2:43 är de skuggade områdena. De svarta 

byggnaderna i kartan visar hur bruket såg ut 1912 och de ljusröda byggnaderna är byggnader 

som finns på platsen idag.  

Den röda pilen markerar själva glasbrukområdet där fönsterglastillverkningen bedrevs. 

 

 

Källor: Kartan från 1912 från Föreningen Bruksgården (1979). Dagens fastighetsgränser med 

de berörda fastigheterna från Ida Persson, Arvika kommun. 

Kartan är gjord av Ida Persson, GIS-ingenjör Arvika kommun. 
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Bilaga 2  

Karta över hur bruket såg ut vid nedläggning 1940 samt provpunkterna från den miljötekniska 

markundersökningen av SGI. De ljusröda byggnaderna är byggnader som finns än idag, det 

gamla brukets byggnader är utritade med starkare svarta konturer (se området vid 

provpunkterna). 

 

 

Källor: Provpunkter från Länsstyrelsen i Värmlands län (2010) och kartan från 1940 från 

Föreningen Bruksgården (1979). 

Kartan är gjord av Ida Persson, GIS-ingenjör Arvika kommun.  

 



VT 12 Examensarbete Elin Olsson 2012-05-19 

III 

 

Referenser 

Arvika kommun (2012). Fastighetsinformation. Arvika Halvardsnäs 2:1, 2:10, 2:33 och 2:43 

[2012-04-25] 

Birgerson, B., Sterner, O., Zimerson, E. (1995). Kemiska hälsorisker: Toxikologi i kemiskt 

perspektiv. Malmö: Liber-Hermods AB 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1:a uppl. Malmö: Liber Ekonomi 

Colten C. E., Skinner P. N. (1996). The Road to Love Canal – Managing Industrial Waste 

before EPA. Austin, USA: University of Texas Press 

Fogelberg, T. (1963). Värmländska glasbruk V – Glava fönsterglasbruk. Karlstad: Ystads 

Centraltryckeri 

Föreningen Bruksgården (1979). Boken om Glava Glasbruk. Glava  

Föreningen Bruksgården (2012). Glava Glasbruks Historia. [Elektroniskt] Tillgänglig: 

http://www.glavaglasbruk.org/ [2012-04-19] 

Hermelin, C.F., Welander, E. och Askild & Kärnekull Förlag AB (1980). Glasboken: historia, 

teknik och form: handbok. Borås: Centraltryckeriet AB 

Juuti P. S., Katko T. S. (2005). Water, Time and European Cities – History matters for the 

Futures. EU: WaterTime Project 

Kemikalieinspektionen (2011). Polycykliska aromatiska kolväten. (PAH) [Elektronisk] 

Tillgänglig: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Polycykliska-aromatiska-

kolvaten-PAH/ [2012-04-04] 

Kapanen, L. (2010). Information om den miljötekniska markundersökning som gjorts vid 

Glava glasbruk i Arvika kommun. PM 2010-06-08, Länsstyrelsen i Värmlands län 

Krantz O. (2012). Nationalencyklopedin ”glasbruk”. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.ne.se/lang/glasbruk [2012-03-28] 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Länsstyrelsen i Kronobergs län (2001). Inventering av förorenade områden enligt MIFO fas 

1. Glasbruk i Kalmar och Kronobergs län. ISSN 1103-8209. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/miljo

skydd/glasbruk_mifo.pdf [2012-03-25] 

Länsstyrelsen i Värmlands län (2010). Glava Glasbruk, Arvika kommun – Förstudie. 

Linköping: Statens geotekniska institut (SGI) 

http://www.glavaglasbruk.org/
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Polycykliska-aromatiska-kolvaten-PAH/
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Polycykliska-aromatiska-kolvaten-PAH/
http://www.ne.se/lang/glasbruk
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/miljoskydd/glasbruk_mifo.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/miljoskydd/glasbruk_mifo.pdf


VT 12 Examensarbete Elin Olsson 2012-05-19 

IV 

 

Michanek, G., Zetterberg, C. (2008). Den svenska miljörätten: 2:a upplagan. Uppsala: Iustus 

Förlag AB 

Nationalencyklopedin (2012a). ”polycykliska aromatiska kolväten”. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.ne.se/polycykliska-aromatiska-kolväten [2012-04-04] 

Nationalencyklopedin (2012b). ”bioackumulation”. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.ne.se/lang/bioackumulation [2012-04-25] 

Naturvårdsverket (1999). Metodik för inventering av förorenade områden. Rapport 4918 

Stockholm: Naturvårdsverkets förlag 

Naturvårdsverket (2011). Lag och rätt. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://naturvardsverket.se/Start/Lagar-och-styrning/Lag-och-ratt/ [2012-04-17] 

Naturvårdsverket (2012a). Förorenade områden. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-omraden/ 

[2012-04-02] 

Naturvårdsverket (2012b). Att efterbehandla förorenade områden. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-

omraden/Att-utreda-och-efterbehandla-fororenade-omraden/ [2012-04-25] 

Naturvårdsverket (2012c). Riskbedömning av förorenade områden. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-

omraden/Att-utreda-och-efterbehandla-fororenade-omraden/Riskbedomning-av-

fororenade-omraden/ [2012-04-25] 

Naturvårdsverket (2012d). När staten betalar för efterbehandling. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-

omraden/Vem-betalar-for-efterbehandling/Nar-staten-betalar-for-efterbehandling/ 

[2012-04-26] 

Samuelsson A. (2012). Nationalencyklopedin ”viskositet”. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.ne.se/lang/viskositet [2012-04-02] 

Schubert L. (2012). Nationalencyklopedin ”glas”. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.ne.se/lang/glas/182979 [2012-03-28] 

Statistiska centralbyrån (2010). Sveriges officiella statistik – statistiska meddelanden. 

[Elektronisk] Tillgänglig: http://www.webcitation.org/5zXLYLCfE [2012-05-02] 

SFS 1998:808. Miljöbalk. Stockholm: Regeringskansliets rättsdatabaser 

SFS 1998:811. Lag om införande av miljöbalken. Stockholm: Regeringskansliets 

rättsdatabaser 

http://www.ne.se/polycykliska-aromatiska-kolväten
http://www.ne.se/lang/bioackumulation
http://naturvardsverket.se/Start/Lagar-och-styrning/Lag-och-ratt/
http://naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-omraden/
http://naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-omraden/Att-utreda-och-efterbehandla-fororenade-omraden/
http://naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-omraden/Att-utreda-och-efterbehandla-fororenade-omraden/
http://naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-omraden/Att-utreda-och-efterbehandla-fororenade-omraden/Riskbedomning-av-fororenade-omraden/
http://naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-omraden/Att-utreda-och-efterbehandla-fororenade-omraden/Riskbedomning-av-fororenade-omraden/
http://naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-omraden/Att-utreda-och-efterbehandla-fororenade-omraden/Riskbedomning-av-fororenade-omraden/
http://naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-omraden/Vem-betalar-for-efterbehandling/Nar-staten-betalar-for-efterbehandling/
http://naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Fororenade-omraden/Vem-betalar-for-efterbehandling/Nar-staten-betalar-for-efterbehandling/
http://www.ne.se/lang/viskositet
http://www.ne.se/sok?ff=StL
http://www.ne.se/lang/glas/182979
http://www.webcitation.org/5zXLYLCfE
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998%3A811%24
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998%3A811%24
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=1998%3A811%24

