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Tjänsteutlåtande 
 
 
 
 

 

Medborgarförslag Dnr 2015 KS107 Dpl 915 

 

Bakgrund 
Östhammars kommun har fått ett förslag från  att bygga upp 
en station för solmätning i skärgården.  
Syftet med detta är, enligt förslagställaren, att påvisa att antalet soltimmar 
är särskilt högt i just skärgården. 
 

Förutsättningar 
Vid kontakt med Karlskriona kommun, som mäter antalet soltimmar 
sedan 2010, framkommer bl.a. att det varit en lång (och bitvis hyggligt 
mödosam) resa att få mätaren på plats och sedan komma upp på den sk. 
”Sol-ligan”. 
Att bara mäta – utan att också vara med på ”Sol-ligan” – bedöms av 
Karlskrona kommun, som helt ointressant. Först genom att faktiskt också 
synliggöra (och marknadsföra) resultatet tillförs ett värde för kommunen. 
 
 

 
 
Mätaren i sig är kopplad till en investering och till en löpande kostnad.  
Investeringen kostnadsberäknas till 275.000 kr och ger med en 10-årig 
avskrivning en årlig kostnad på 75.000 kr inkl löpande driftskostnader. 
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Mätaren har alltså ett värde för kommuninvånare och besökare först då 
resultatet av mätningarna får ett genomslag. Det åstadkommer kommunen 
genom att vara med i SVT:s ”Sol-liga”, vars uppgifter hämtas från SMHI.  
 
För att nå dit behöver först SMHI övertygas om att Östhammars kommun 
är en lämplig plats och att relevanta förutsättningar finns där. Nästa steg är 
att övertyga SVT om värdet att även synliggöra resultatet av en mätare i 
Östhammar.  
Karlskrona lyckade med detta efter några års förhandlingar. En bidragande 
förklaring var säkerligen att Karlskrona under åren 2012 och 2013 
toppade Sol-ligan.  
 
SMHI har meddelat Östhammars kommun att det f.n. inte är aktuellt för 
dem att utöka solmätningsnätet. SMHI:s nuvarande nät fyller det behov av 
yttäckning som behövs för att genomföra deras myndighetsuppdrag. 
Dessutom förlarar SMHI att de ”i dagsläget inte har tillräckligt med 
teknikerresurser till förfogande”.  
 

Sammanfatting 
Det är min bedömning att förslaget är värt att följa upp, samtidigt som det 
i dagläget inte är realiserbart på ett sätt så att det skapar ett värde för 
Östhammarsborna eller besökarna. 
Jag föreslår att vi fortsätter våra kontakter med SMHI i frågan med 
ambitionen att inom några år få solmätningsstationen på plats och att vi då 
också finns med på ”Sol-ligan”. 
 
 
 
 
I tjänsten, 
 
Ulf Andersson 
Näringslivschef 
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