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Glassbil – med
rätt att spela
Klagomål på Hemglass melodi.
Under sommaren
har ﬂera personer
hört av sig till kommunens miljöinspektörer – de vill
slippa höra glassbilens melodi.
Men miljödomstolen har nyligen
slagit fast att ljudet
inte är en olägenhet.
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Glassbilens trudelutt har
under decennier väckt
många barns glassug, men
melodin väcker också ilska.
De senaste månaderna
har flera personer i Täby
och Vaxholm hört av sig
till Södra Roslagens Miljöoch Hälsoskyddsnämnd,
SRMH, och i kraftfulla
skrivelser uttryckt att de
under flera timmar i veckan störs av glassbilens melodislinga.

En man i Gribbylund i Täby skriver att: ”den störning
som glassbilen orsakar i mitt
hem och i mitt bostadsområde är helt oacceptabel”.
Han framhåller att melodin
är hög och att den hörs under ﬂera timmar.
Täbybon frågar sig hur det
skulle uppfattas om han
körde runt i sin bil och tutade varje kväll bara för att
visa att man är i antågande.
Hans uppfattning är
att Hemglass AB, som kör
glassbilen, verksamhet står
i strid med miljöbaken.
Även en man på Rindö i
Vaxholm är irriterad. Han
klagar på att ljudet från
glassbilen stör den unika
natur- och kulturmiljön som
ﬁnns i Vaxholm.
Han påpekar även att
glassbilen belastar miljön,
och att man i dag med fördel kan köpa glass i vilken
butik som helst.
Men de som störs och vill
hänvisa till miljöbalken led
nyligen ett stort nederlag

när miljödomstolen vid Vänersbors tingsrätt nyligen
meddelade sitt beslut.
I det fall som tagits upp där
stördes en göteborgare under ﬂera timmar varje lördag av glassbilen.
Domstolen konstaterade,
precis som tidigare instanser gjort, att störningen är
begränsad och att melodin
inte är en risk för människors hälsa.
– De klagomål vi fått
handlar om samma sak. Vi
kommer nu titta på den här
domen och även tidigare
domar. Sedan får vi se vad
vårt beslut blir.
– Visar det sig att vi anser
att det handlar om en störning måste företaget i fråga
vidta åtgärder för att minska störningen, säger miljöoch hälsoskyddsinspektör
Simon Bergroth.
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