
 
 

 
 
 
 

 
Checklista för solcellsanläggning 

 
Om företaget                                                 Gothia 

 
Kunskaper och medlemskap 
Auktoriserad elektriker ✓    
Utbildning: Höga höjder ✓    
Utbildning: Byggnadsställningar ✓    
Utbildning: Heta arbeten ✓    
Utbildning: Trädfällning ✓    
Utbildning: Liftkort ✓    
Medlem i Svensk Solenergi ✓    
Certifierad av Svensk Solenergi ✓    
Certifierad solcellsinstallatör (Incert) ✓    
Registrerade vid Elsäkerhetsverket ✓    

 
Vi följer nedanstående lagstiftning 
Elinstallationsreglerna SS-436 40 00 utgåva 3 ✓    
Microhandboken 2014 ✓    
Svenska ellagen ✓    
Tillämpning av hantverksformuläret 2014 ✓    

 
*Sammanslagen omsättning för Seths Antenn och Teleteknik AB och Solenergi Göteborg AB 

Verksamt sedan      1975   
Omsättning år 2017 32 mkr*   
Antal anställda        25   
Egen butik ✓    
Eget lager ✓    
Egen verkstad ✓    
Egen produktutställning/testanläggning ✓    
Egen solelproduktion i företagets lokaler ✓    
Fullförsäkrade ✓    
Momsregistrerade ✓    
F-skattesedel ✓    
Kollektivavtal ✓    



 
 

Utförande 
Inga reserverade kostnader i offerten ✓    
Vi arbetar med stora och välkända varumärken ✓    
Vårt monteringsmaterial är testat för lång 
hållbarhet 

✓    

Godkända material för kustnära anläggningar ✓    
Vi skyddsjordar alltid våra anläggningar ✓    
Vi monterar alltid separat DC-lastbrytare med 
överspänningsskydd vid växelriktaren på varje 
sträng 

✓    

Vi monterar alltid en separat AC-
säkerhetsbrytare vid växelriktaren  

✓    

Vi använder minst 6mm2 kabel mellan solpanel 
och växelriktare.  

✓    

Alla kontakter fylls med vaselin för att förhindra 
vatteninträngning 

✓    

Vi fäster alltid upp kablarna under panelerna för 
att säkerställa att det dels inte finns någon risk 
för slitage mot underlaget över tid och dels 
förhindra ansamlingar av skräp under panelerna 

✓    

 

 
Vi erbjuder 
Kostnadsfritt möte ✓    
Kostnadsfri visning av vår testanläggning ✓    
Kostnadsfritt hembesök för praktisk projektering ✓    
Kostnadsfri offert ✓    
Telefonsupport till kunder ✓    
Serviceavtal ✓    
Förstudier ✓    
Kurser, seminarium och föreläsningar ✓    
Installation av loggutrustning för full överblick 
över solkraftverket och fastighetens produktion 
och konsumtion av el 

✓    

Besiktning av befintliga anläggningar ✓    
Åtgärdsprogram för befintliga undermåliga 
anläggningar 

✓    
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