
EN FRISTÅENDE KURS 
FRÅN AKTEA AKADEMI

RÄTT SOLCELLSYSTEM
FÖR DIN FASTIGHET 

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

INNEHÅLL

I kursen går vi på en grundläggande 
och översiktlig nivå igenom 
de processer du bör känna till 
för att vara trygg i ditt val av 
sollcellsystem för din fastighet.

Kursen berör solcellsystemets 
teknik och förutsättningar, så som 
solcellsystemets uppbyggnad, vilka 
tak som är lämpliga för solceller 
och vad som driver kostnader, 
nyckeltal och förväntad produktion. 

Vi går också igenom aktuella lagar 
som berör solcellsinstallationer 
och hur du tar projektet vidare till 
upphandling och installation.

UTBILDNINGSMÅL

Efter kursen kommer du ha 
en grundläggande förståelse 
för helheten kring en solcells-
investering för en fastighet ur 
ett tekniskt, ekonomiskt och 
regelmässigt perspektiv. Du 
kommer ha en förståelse för 
en investerings lönsamhet och 
veta vad du behöver göra inför 
en upphandling. Du vet vilka tak 
som lämpar sig för solceller och 
har en känsla för nyckeltal för en 
solcellsanläggning.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig 
som jobbar med affärsutveckling, 
fastighetsprojekt och förvaltning 
samt miljö- och hållbarhetschefer. 
Utbildningen är också givande 
för bostadsrättsföreningar som 
funderar på att investera i solceller.

FÖRKUNSKAPER
Inga.

UTBILDNINGSLEDARE
Kursen leds av David Gudmunds, 
som har en civilingenjörsexamen 
från Chalmers med inriktning mot 
hållbara energisystem. David 
arbetar med smarta solelsystem 
på Aktea och har erfarenhet 
från Energimyndighetens 
insatsprojekt för solel och av 
solcelssentreprenad. 

 DETALJER
Datum  14/6–2022

Tid  09.00–12.00

Deltagare Max 16 personer

Språk  Svenska

Plats  Digitalt via Teams

Pris  3 850 SEK ex moms

Anmälan Anmäl dig här

Kontakt  AkteaAkademi@aktea.se 
  076 566 93 77

Mer info Klicka här!

OM OSS

Aktea är en oberoende konsultbyrå inom energieffektivitet, elektrifiering 
och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter. Med bas i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Uppsala erbjuder vi tjänster 
inom energieffektivisering, solel, energistrategi, energisamordning och 
problemfri förvaltning över hela Sverige. Målet är att stärka fler kunders 
lönsamhet, bidra till ett bättre klimat och en hållbar utveckling.
Läs mer på www.aktea.se

“ V Ä L K O M M E N  A T T  V Ä X A  
H O S  O S S  P Å  A K T E A !”

https://forms.office.com/r/HYp5upqfmS
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