Investera i solcellsanläggning på gård
Kursen går igenom grunderna för vad man ska tänka på vid en investering av en
solcellsanläggning på gård. Behov, kapacitet, dimensionering, placering och
byggnadsteknik är några centrala begrepp. Dessutom behandlas de olika
ekonomiska beaktanden som måste göras för att miljö- och klimatinvesteringen ska
vara genomförbar. Under kursdagen tittar vi på en solcellsanläggning i drift.
Kursdeltagarna kommer även att träffa lantbrukare som redan investerat i solceller
och på så vis få ta del av andras erfarenheter. Dessutom kommer maskinleverantör
finnas på plats för att informera samt visa eldrivna fordon för lantbrukets ändamål.
Kursen berör bl.a.;
-

Olika solcellsanläggningar
Planering av solcellsanläggning – behov, kapacitet, dimensionering, placering
m.m.
Installationer
Medlemsägd solcellspark, 3-D fastighetsbildning
Ekonomiska aspekter – producera egen el, sälja via elnätet eller sälja via
andelar

Kursen är en endagskurs som ges vid två olika tillfällen.
Den 6 februari kl. 9.30 – ca 16.00, Önnestadsgymnasiet
Anmälan via denna länk till kurstillfället den 6 februari, Önnestad
eller
Den 14 mars kl. 9.30- ca 16.00, HS lokaler i Borgeby
Anmälan via denna länk till kurstillfället den 14 mars, Borgeby
Kostnad för förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch (ca 200 kr) faktureras i
efterhand.

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel
via Länsstyrelsen i Skåne.

Program
09.30-10.00
10.00-10.15
10.15-11.15

15.05-15.45

Samling och fika
Introduktion till Greppa Näringen
Att tänka på vid investering av
solcellsanläggning
Visning av solcellanläggning
Lunch
Medlemsägd solcellspark, 3D
fastighetsbildning
Fika
Marknadsöversikt eldrivna fordon i
lantbruket
Visning av elfordon

15.45-16.00

Utvärdering

11.15-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-14.45
14.45-15.05

Cecilia
Nils
Nils, Markus (Önnestad)
Extern

Extern
maskinleverantör
Extern
maskinleverantör
Cecilia

Föreläsare
Nils Helmersson,
energirådgivare,
HIR Skåne

070-816 10 33

nils.helmersson@hushallningssallskapet.se

Cecilia Hagberg,
byggrådgivare,
HIR Skåne

070-894 53 37

cecilia.hagberg@hushallningssallskapet.se

Har du frågor, kontakta:
Cecilia Hagberg
010-476 22 22 eller 070-894 53 37
cecilia.hagberg@hushallningssallskapet.se

Välkommen!

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket,
LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.
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