VILL DU VARA MED OCH UTVECKLA
DITT FÖRETAG MED FOKUS PÅ
MILJÖFRÅGOR?
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NÄRINGSLIVETS NÄTVERK
FÖR KLIMATEFFEKTIV
AFFÄRSUTVECKLING
www.emcsverige.se

EMC är ett företagsnätverk som har funnits sedan 2007.
Vi jobbar bland annat för att bygga kunskap och driva
MAR
projekt med energi- och miljöfokus tillsammans med

M
E
L
MED
näringslivet och andra regionala aktörer. Nätverket grundades
av åtta starka företagare i Varbergs kommun som insåg vikten
av att ta sitt ansvar i energi- och miljöfrågor men som också såg
konkurrensfördelar med en miljöprofil. Bland stiftarna finner vi några av regionens
mest inflytelserika företag. Idag har vi 102 medlemsföretag som är verksamma mellan
Halmstad och Göteborg eller nationellt.
En stor del av EMC:s arbete är att skapa mötesplatser och tillfällen för medlemmarna
och övriga intressenter att utbyta erfarenheter. Detta sker genom frukostseminarier och
konferenser som vi arrangerar i egen regi eller i samverkan. EMC är drivande bakom
fem olika kluster med fokus på solel, hållbart byggande, återvinning, logistik och destinationsutveckling.
Genom ett aktivt nätverkande och samarbete med exempelvis Alexandersoninstitutet,
Region Halland och Länsstyrelsen går EMC även in som mäklare på regional nivå, liksom
mellan EMC:s medlemsföretag. Därför anser vi oss vara näringslivets främsta regionala
nätverk för klimateffektiv affärsutveckling.

KOSTNAD FÖR MEDLEMSKAP
Kostnaden för medlemskap i EMC för företag är 1 000 kronor plus serviceavgiften:
1–2 medarbetare 1 000 kr
3–9 medarbetare 3 000 kr
10–25 medarbetare 5 000 kr
26–50 medarbetare 7 000 kr
51 eller fler medarbetare 9 000 kr
Kommunala förvaltningar kan även teckna servicepaket för sin nämnd och tjänstemän.
För mer information, besök: www.emcsverige.se.

KONTAKTUPPGIFTER
Magnus Falk, verksamhetsledare

Lovisa Johansson, eventkoordinator

magnus.falk@emcsverige.se

lovisa.johansson@emcsverige.se

0734-04 44 70

0340-69 74 09

EFTERFRÅGAD UTVECKLING
EMC – Energi- och MiljöCentrum är ett av de företagsnära nätverk inom Alexandersoninstitutet som arbetar direkt med utvecklingsarbete i, och för, företag i syfte att skapa
tillväxt. Detta är en del av Alexandersoninstitutets satsning på efterfrågad utveckling i
regionen genom att:
• bidra till utveckling i näringslivet genom nätverk och projektsatsningar,
• bidra till ökad konkurrenskraft för regionen,
• bidra till ökat fokus på internationalisering,
• öka kopplingen mellan forskning och utveckling samt utbildning och näringsliv.
Läs mer om Alexandersoninstitutet på: www.alexandersoninstitutet.se.
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VÅREN 2015

PROGRAM

JANUARI

5 MARS

28 APRIL

EcoDriving – Hur kör du egentligen?

Årsmöte med EMC
Vi får en presentation av Ringhals verksamhet idag och imorgon. EMC:s årsmöte med
presentation av nya medlemmar.

Mindre fastighetsägare, SME och bostadsrättsföreningar är en viktig målgrupp för att
modernisera bland annat äldre värme- och kylanläggningar och uppnå en bättre energiprestanda. Vi får lyssna på branschorganisationen EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF
delger tre effektiviseringsexempel och en diskussion. I samarbete med Energikontoret.

Vill ni minska bränsleförbrukningen på era fordon och samtidigt minska era utsläpp?
Håller ni på med ett miljöarbete och behöver hjälp med att sätta mål och uppnå
dessa för er fordonspark? Ta chansen att ta del av en intressant och lärorik tema
förmiddag om hur vi kan minska utsläppen genom EcoDriving. Lennart Svensson,
Murtans Trafikskola, tipsar er om hur ni kan minska er bränsleförbrukning samtidigt
som antalet påkörningsolyckor minskar dramatiskt.

TID: 7.30–10.00

TID: 9.30-11.30

21 JANUARI

Näringslivets energiprestanda ökas

PLATS: Halmstad

PLATS: Varberg

TID: Eftermiddag

PLATS: Ringhals

29 APRIL

Grundläggande miljöutbildning

28 JANUARI

17 MARS

Företag förväntas att i allt större utsträckning engagera sig och ta ansvar för sin miljö
påverkan. Men varför är det så viktigt och hur kan företag gå tillväga för att få igång
ett effektivt och motiverande miljöarbete? I samarbete med SeeU.

Grundläggande miljöutbildning

Solel – Hur höjer vi beställarkompetensen?

TID: 8.00–12.30

Företag förväntas i allt större utsträckning engagera sig och ta ansvar för sin miljöpå
verkan. Men varför är det så viktigt och hur kan företag gå tillväga för att få igång ett
effektivt och motiverande miljöarbete? I samarbete med MiljöNavigatören Väst.

Sol-i-Väst-projektet delar med sig av sina erfarenheter av att få offentliga aktörer och
företag att ta hänsyn till solenergisystem i upphandlingar och byggprojekteringar. I samarbete med FNAB och Hållbar Utveckling Väst jämte EMC:s medlemmar.

MAJ

TID: 8.00–12.30

TID: Förmiddag

PLATS: Varberg

PLATS: Falkenberg

Vad kan ditt företag vinna på cirkulär ekonomi?
Fler företag tittar på och anpassar sig efter verktygen inom cirkulär ekonomi. Även EU
anser att det finns otrolig potential för näringslivet och offentliga aktörer att ställa om till
detta sätt att driva sin verksamhet på, med fokus på biologiska och tekniska resurser.
Inledning av Tobias Jansson, föreläsare/konsult, och därefter några korta företagscase.
Sedan börjar en spänstig workshop där företag får möjligheten att få hjälp och perspektiv från deltagarna att anpassa sina produkter och tjänster. I samarbete med Almi.

6 FEBRUARI

Miljömålskonferens
Länsstyrelsen arrangerar och välkomnar näringslivet att delta.
Tema: ”Hållbar samhällsplanering”

TID: Eftermiddag

PLATS: Falkenberg

TID: Heldag

PLATS: Halmstad

ARR: Länsstyrelsen
25 MARS

CSR i praktiken

Livscykelkostnaden – För fastighetsaktörer och andra
Det finns flera olika kalkylmodeller för att beräkna hur lönsam en investering i t.ex.
energieffektivisering av byggnader och fastigheter kan förväntas bli. En vanlig metod är
livscykelkostnaden (LCC). Då beräknas hela kostnaden för investering, drift och underhåll
under investeringens hela livslängd, inklusive miljökostnader. I samarbete med WSP.
PLATS: Varberg

Vi har idag ett stort behov av att renovera fastigheterna från 1940-talet till 1970-talet.
Det sägs vara kostsamt och komplicerat att göra det på ett hållbart sätt för ekonomi,
ekologi och kanske även socialt. Hur ser forskningen på denna utmaning? Denna eftermiddag på Mölle i Falkenberg får vi på plats se och höra hur Fabo och PH Bygg renoverade ett äldre fastighetsbestånd.
TID: 13.00–17.00

PLATS: Falkenberg

11 MAJ

Varbergs nya stationsområde 2024

11 FEBRUARI

TID: Heldag

4 MAJ

Renovera med fokus på energi och miljö

19 MARS

FEBRUARI

PLATS: Halmstad

Vad vinner företag, kunder och omvärlden på arbetet med CSR – Corporate Social
Responsibility? Vad innebär arbetet med hållbart företagande i praktiken? Här får vi
kunskap och goda exempel av Magnus Österman, CSR Väst. I samarbete med TEK och
HNAB.
TID: Eftermiddag

PLATS: Halmstad

AVGIFT: För alla

14 FEBRUARI

Hållbara fastigheter – Certifiering och studiebesök

Hållbarhetspriset i Falkenberg

Det finns idag tre större miljöcertifieringssystem i Sverige. Det svenska Miljöbyggnad
och de internationella systemen BREEAM och LEED. TQI Consult belyser nyttan av miljö
certifiering och ger inblick i innehåll och skillnader mellan respektive system. Vi besöker
där efter Varbergs modernaste lågenergihus: Need4B-huset i Varberg som Derome
bygger.

26 FEBRUARI

TID: Förmiddag

Resfria möten genom videokonferens

TID: 13.00–18.00

PLATS: Varberg

20 MAJ

Hållbar Guldmorgon
Ett samarbete mellan EMC och Halmstads Näringslivs AB. Flera medlemmar medverkar.

26 MARS

EMC delar ut det första hållbarhetspriset i Falkenberg. Sista chansen att nominera är den
26 januari till anmalan@emcsverige.se. I samverkan med Företagarna Falkenberg.

Du får denna eftermiddag en inblick i planering och beslut som redan är fattade kring
stationsområdet i Varberg som blir klart för trafik 2024. Du får en unik insikt i processen
och möjlighet att bidra med dina förslag.

PLATS: Varberg

TID: 06.45 – 09.00

PLATS: Halmstad

ARR: Halmstads Näringslivs AB

26 MAJ

Klimatbokslut Halland
Workshop om hur vi utvecklar ett projekt för att göra en samlad CO2-mätning av företag i Halland under 2016–2018, med syfte att ge ut en årlig e-bok. Inspiration hämtar
vi från Klimapartnere som haft stora framgång i Norge.
TID: Eftermiddag

PLATS: Varberg

Vad kan du som användare vinna på att utnyttja videokonferens som mötesmetod jämfört
med fysiska möten?

APRIL

Här får du lära dig mer om bredden av fördelarna med videokonferens direkt från
experterna Interoute och ÅF som delar med sig av sina erfarenheter.

14 APRIL

Högskolans Miniexpo 2015

Lån till energieffektiva byggnader

EMC medverkar till att fler företagare möter högskolans studenter och forskare.

Hur bedömer banker kalkyler och risker för energieffektiva byggnader så som passivhus
och kommersiella byggnader? Stämmer det att de inte värderar låga driftskostnader
med högre driftsnetto? Efter en introduktion samtalar vi runt olika bord och lär känna
möjligheter och hinder för framsynta investeringar.

TID: Heldag

TID: 13.30–16.00

PLATS: Simultant i Halmstad, Varberg eller Göteborg

MARS

TID: Eftermiddag

28 & 29 MAJ

PLATS: Varberg

PLATS: Halmstad

ARR: Högskolan i Halmstad

JUNI
5 JUNI

3 MARS

CO2-mätning som betalar sig

21–23 APRIL

Världsmiljödagen

Studieresa till HafenCity i Hamburg

Vår fråga är: Vill företag göra något liknande i Halland?

Teman att välja: Byggnad, Energi och Kommunikation.

Tema: Fossilfria vägtransporter. Temat kommer att beröra både tunga och lätta vägtransporter. Föredrag, diskussioner och nätverkstillfällen. I samarbete med Falkenbergs kommun och Länsstyrelsen jämte flera av våra medlemmar. Arrangemanget
brukar locka 60–80 deltagare.

TID: Eftermiddag

Gemensam resa med tåg eller buss.

TID: Fika till fika

Miljöfyrtorn i Oslo berättar om framgångarna och de ekonomiska fördelar som det gett
att årligen mäta företag och kommuners CO2-utsläpp i Norge.

Övrigt

PLATS: Varberg

Förnybar energi

Byggnad/stadsplanering

Transport

Hållbarhetsverktyg

I samverkan med medlemmar i EMC.

PLATS: Falkenberg
Med reservation för eventuella ändringar.

