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EN FRISTÅENDE KURS  
FRÅN AKTEA AKADEMI

ENERGIFOKUSERAD 
FASTIGHETSFÖRVALTNING

INNEHÅLL 
Vad som ingår i rollen som 
fastighetsförvaltare kan skilja sig  
åt, men i regel är det ett brett 
spann av uppgifter och konstant 
mycket att göra. I den här kursen 
fokuserar vi på de vardagliga 
utmaningarna inom energi för dig 
som arbetar med övergripande 
fastighetsförvaltning. Utbildningen 
ger dig den uppdaterade verktygs-
låda du behöver för att få koll på 
och optimera de återkommande 
insatserna som krävs i en 
energifokuserad förvaltning. 

Kursen hjälper dig att arbeta pro-
aktivt och nära hyresgästerna. Du 
lär dig förekomma problem och 
onödig energianvändning. Du får 
förståelse för hur du ska prioritera 
för att uppnå bästa resultat för 
din organisation och hur du skapar 
ordning och reda i förvaltningen. 

Vi går bland annat igenom:

• Energibesiktning, långsiktiga
planer, mål och krav – vad styr
dessa och hur anpassar man
förvaltningsarbetet därefter.

• Omvärldsbevakning – vad är
på gång och hur påverkar det
förvaltarrollen inom energi.

• Vad behövs för att ha ordning
och reda - vad behöver man ha
koll på och hur upprättar man

A K T E A  A K A D E M I

system för långsiktiga rutiner. 
Vilka mervärden innebär det?

• Checklistor, rutiner och
kontroller. Vilka är kontroll- 
punkterna, hur leder man och
eller beställer man driften och
den tekniska förvaltningen på
bästa sätt.

• Hyresgästanpassning och vad
det innebär för förvaltningen
för bästa energimässiga
resultat.

• Regelbunden energiuppföljning
– smarta knep för effektiv
återkommande energi-
uppföljning. Lär dig hitta fel
och avvikelser och få tips om
frekvens och vad som bör
fokuseras på.

UTBILDNINGSMÅL

Kunskap och trygghet kring åter- 
kommande insatser i en energi-
fokuserad fastighetsförvaltning. 
Kännedom om var, när och hur 
aktiviteterna genomförs på bästa 
sätt. 

MÅLGRUPP

Fastighetsförvaltare. Den mer 
övergripande förvaltaren.

FÖRKUNSKAPER

Förståelse för förvaltarrollen och 
dess utmaningar.

UTBILDNINGSLEDARE

Kursen leds av Adam Krantz som 
har över 10 års erfarenhet av VVS-
projektering och energifrågor. Han är 
också både certifierad energiexpert 
och energikartläggare.  Adam är en 
van föreläsare och har särskilt god 
kompetens inom projektledning, 
genomförande av energiåtgärder samt 
optimeringsarbete.

DETALJER
Tid

Deltagare 

Språk 

Plats 

Pris 

Anmälan 

Kontakt 

Mer info 

09.00–12.00

Max 16 personer 

Svenska

Digitalt via Teams

3 700 SEK ex moms 

Anmäl dig här - först till 
kvarn samt senast 7 
dagar före kursstart 

AkteaAkademi@aktea.se 
076 566 93 77

aktea.se/akademi

OM OSS

Akteas konsulter är oberoende specialister inom energieffektivitet, förnybar energi och sund 
inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter. Med bas i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå 
och Uppsala erbjuds tjänster inom energieffektivisering, solel, energistrategi, energisam-
ordning och problemfri förvaltning över hela Sverige. Målet är att stärka fler fastighets-
ägares och industriers lönsamhet, bidra till ett bättre klimat och en hållbar utveckling.  
Läs mer på www.aktea.se
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