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Epecon ingår i  
Lyngson-koncernen och är en av  

de ledande aktörerna på den svenska 
marknaden inom radiatorer och konvektorer 
för vattenburen värme. Epecon har som mål 
att agera med miljömedvetenhet och för att 

bidra till ett hållbart samhälle.

Vi skall utnyttja naturens resurser så  
skonsamt och effektivt som det är tekniskt  

möjligt och ekonomiskt försvarbart. 
Vi verkar för att våra samarbetspartners

agerar på samma sätt.

Detta innebär att vi arbetar med  
alla aspekter i våra produkters livscykel  
– från ritbordet vid produktutvecklingen  

till att de slutligen återvinns.

HÅLLBARHET



1.1 Råmaterial
Stålet som används I våra panelradiatorer kommer till
största delen från SSAB I Sverige. Ståltillverkning är 
en energikrävande produktion men genom att aktivt 
välja SSAB som leverantör får vi tillgång till stål från 
en av världens mest energieffektiva stålproducenter, 
mätt I CO2‐utsläpp per ton stål. Exempelvis släpper 
produktionen av kallvalsat stål ut uppskattningsvis 
6 % mindre koldioxid än det europeiska genomsnittet 
och så mycket som 17 % mindre än snittet i Kina.

Stål är världens mest återvunna material och det 
kan återvinnas om och om igen utan att det förlorar 
sina egenskaper. SSAB använder cirka 20 % skrot i 
ståltillverkningen i Sverige och Finland.

SSAB har även målet att bli först i världen med att 
tillverka fossilfritt stål. Det fossilfria stålet planeras att 
introduceras 2026. De har dessutom som mål att bli 
fossilfritt som företag till 2045.

Då vi har valt en stålleverantör med tillverkning i 
Sverige minskar vi även våra transporter, eftersom 
stålet transporteras en förhållandevis kort sträcka 
från SSAB I Sverige till vår lettiska fabrik utanför Riga.

1.2 Tillverkning
Våra panelradiatorer tillverkas i vår fabrik i Lettland. 
Detta är en modern och energieffektiv radiatorfabrik 
som byggdes 2007 i Olaine utanför Riga. Fabri-
ken söker aktivt efter energieffektiva lösningar för 
att minska sitt CO2 avtryck och anamma hållbara 
tillverkningssätt. Bland annat har nybyggda fabriks-
lokaler försätts med Takvärme vilket kan minska 
energianvändningen med uppemot 30 % och samtlig 
belysning i fabriken är numera LED. 2021 har stora 
investeringar gjorts i installation av solceller vilket 
försörjer fabriken med en stor andel grön el.  
Läs mer om installationen  
i 2.1.

I fabriken arbetar vi stän-
digt med att mäta vår energi- 
förbrukning, vidta åtgärder för 
att minska den samt att steg-
vis övergå till fossilfri energi. 
Sedan 2018 är fabriken certifierad enligt  
ISO 50001 – Energy management. I 2021 certifiera-
des fabriken enligt miljöledningssystemet ISO 14001. 

1. Livscykelanalys 
 Nedan beskrivs hur vi arbetar idag med hållbarhet  
 i produkternas olika steg i dess livscykel. 



1.3 Logistik
Våra produkter transporteras i huvudsak med lastbil 
till våra kunder. Utöver att vi har vår tillverkning nära 
slutmarknaden arbetar vi kontinuerligt med att effekti-
visera vår logistik så att våra produkter genererar  
så lite utsläpp som möjligt.

Vi ser till att paketera radiatorerna och lasta 
lastbilarna för att använda utrymmet så optimalt som 
möjligt. Genom ett väl utbyggt och etablerat distribu-
tionsnät i Sverige optimerar vi de sträckor som körs.

Eftersom vi tillverkar radiatorer baserat på kund- 
order (pull-system) och tack vare en leverans- 
säkerhet överstigande 99,5 % innebär detta att vi  
har väldigt få restorder. Därigenom minimerar vi  
onödiga extra transporter. 

Vi erbjuder våra kunder att klimatkompensera sina 
transporter hela vägen från fabrik ut till projektet. Med 
hjälp av ZeroMission har vi tagit fram en kalkylator 
för att beräkna de koldioxidutsläpp som transporten 
genererar och vid klimatkompensering kommer mot-
svarande investering oavkortat att göras i projektet 
CommuniTree Nicaragua. Det är ett Plan Vivo-certifie-
rat projekt som hjälper småbrukare i Nicaragua med 
trädplantering och hållbart skogsbruk. I detta projekt 
säkerställs det att minst 60 % av investeringarna kom-
mer att komma jordbrukarna och klimatet till godo.

1.4 Användning
Vi har ett av marknadens bredaste sortiment och en 
hög förmåga att ta fram anpassade produkter för 
olika projekt. Tack vare detta och att vi ofta är tidigt 
involverade i projekten har vi möjlighet att erbjuda  
de produkter som är bäst lämpade för respektive 
projekt. Därigenom säkerställs att det blir rätt  
produkter från början.

I vår produktutveckling arbetar vi ständigt med 
kontinuerliga förbättringar och vi tar fram produkter  
och lösningar som är bra ur både ett kvalitets- och

ett miljöperspektiv. Vi tar ansvar för att skapa en 
hållbar utveckling med produkter och tjänster som 
effektiviserar installationer, förbättrar energieffektivi-
teten och minskar resursförbrukningen. Ett exempel 
på detta de senaste åren är våra investeringar och 
produktutvecklingar inom segmentet Takvärme. Det-
ta är en mycket bra produkt ur energiförbruknings- 
hänseende för många typer av lokaler. Genom att 
värma upp en lokal med strålningsvärme från tak- 
värmepaneler kan energibesparingar på uppemot 
30 % uppnås relativt andra värmelösningar.

Vid utvecklingen av nya produkter strävar vi också 
efter att dessa ska bli bedömda och godkända hos 
etablerade produktbedömningsaktörer i Sverige 
såsom Sundahus och Byggvarubedömningen.

Vår målsättning för våra produkter är att livsläng-
den skall vara lika lång som fastighetens livslängd. 
Det är ovanligt att våra radiatorer och 
konvektorer byts ut i en fastighet på  
grund av att de blivit defekta eller ej läng-
re fungerar. Om våra produkter byts ut  
beror det på att en fastighet skall renove-
ras om och radiatorerna byts då ut i  
samband med uppdatering av övriga 
tekniska installationer.



Alla Epecons produkter kan återanvändas. För att 
minimera risken att produkten kasseras, i stället för 
att återanvändas, är alla ventiler och kopplingar  
demonterbara och utbytbara. Vi använder oss därför 
av kända fabrikat som funnits länge på svenska 
marknaden för att säkerställa att reservdelar är  
tillgängliga under produktens hela livslängd.  
I de fall en tillverkare eller leverantör, av tillbehör, 

försvinner från marknaden kan Epecon alltid erbjuda 
ersättningsprodukt av annat fabrikat.

Våra panelradiatorer består till största delen av 
stål. Stål har en väldigt lång livslängd och är ett av 
världens mest återvunna material. Det har ett evigt 
och slutet kretslopp som gör att det kan återanvän-
das gång på gång till 100 %.

1.5 Återvinning



2. Hållbarhetsprojekt   
Epecon och Lyngson Gruppen arbetar aktivt med att utveckla sitt hållbarhets-
arbete för att steg för steg minska vårat klimatavtryck. Vi har som målsättning 
av vara en av de ledande aktörerna i branschen inom detta område. 

I det följande beskrivs de huvudsakliga projekten som har genomförts 
2021 eller som kommer att slutföras under 2022.

Fakta om solcellsinstallationen:
z Installerad yta 5800 m2. Från årsskiftet   
 2021/2022 tillkommer installationer  
 om ytterligare 1200 m2. 
z Arean av den totala installationen motsvarar   
 drygt 50 % av fabriktakets yta.
z Effekt 450 kW idag. Till årsskiftet adderas   
 ytterligare 100 kW.
z Årligt effekttillskott idag 440 000 kWh/år. 
 Till årsskiftet totalt 540 000 kWh/år.

z Vid toppar/helger kommer överskjutande   
 energitillskott av grön el distribueras vidare   
 till marknaden.
z Det genomsnittliga effektuttaget idag  
 motsvarar cirka 30 % av fabrikens totala  
 effektbehov. Vid full installation kommer 
 effektuttaget att täcka ca 35 % av det  
 totala behovet.
z Tack vare installationen kommer CO2  
 avtrycket från fabriken att minska med  
 motsvarande 141 000 kg årligen.

2.1 Installation av solpaneler 
 på fabriken
En av våra större investeringar under 2021  
har varit att installera solpaneler på fabrikens 
tak. Den första installationen är genomförd och 
har varit i drift sedan sommaren 2021. När hela 
installationen är klar kommer denna att kunna 
försörja fabriken med en stor andel grön el.  
Detta är den största sollcellsinstallationen som 
har gjorts i Lettland.



2.2	 ISO	14001	certifiering
ISO 14001 ingår i ISO 14000 serien som  
handlar om miljöledning. Syftet med  
ISO 14001 är att hjälpa företag minska sin  
påverkan på miljön. ISO 14001 vägleder även  
företag att säkerställa att de följer lagar samt reg-
leringar kring de krav som finns på verksamheter 
utifrån ett miljöperspektiv. Standarden är också till 
för att företag ständigt skall kunna förbättra sina 
verksamheter utifrån miljöanpassade processer.

När ett ledningssystem väl har införts kan arbets-
modellen användas för en egen bedömning av över-
ensstämmelsen med standarden eller som underlag 
för en extern certifiering.

För att en organisation ska få ett  
ISO	14001-certifikat	krävs	följande:
z Organisationen har eller skapar ett  
 ledningssystem som uppfyller kraven i  
 ISO 14001:2015.
z Systemet är en naturlig del av  
 organisationens dagliga verksamhet
z Systemet är beskrivet
z System och beskrivning underhålls löpande
z Att verksamheten blir granskad mot kraven   
 i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat 
 certifieringsorgan

Epecon/Lyngsongruppens lettiska fabrik är sedan 
slutet av 2021 certifierade enligt ISO 14001.

2.3 Enviromental Product    
 Declaration – EPD
En EPD (Environmental Product Declaration) är en 
redovisning av miljöprestanda för en produkt. De-
klarationen baseras på beräkningar från en livscy-
kelanalys (LCA). I EPD-rapporten framgår det vilka 
livscykelskeden som beräknades och siffror på den 
miljöpåverkan som orsakats.

EPD för produkter följer internationella standarder 
(EN 15804) och de miljödeklarationer som tas fram 
har granskats och godkänts via en oberoende  
verifiering. Därmed säkerställs att informationen är  
trovärdig och transparant.

En av faktorerna som redovisas i en EPD är  
klimatpåverkan som produkten bidragit med. Klimat-
påverkan redovisas i en så kallad ”declared unit” 
eller ”functional unit” som exempelvis kan vara:  
kg CO2e per m2 eller per kg (CO2e står för koldioxi-
dekvivalenter och är ett mått på utsläpp av växthus-
gaser. Måttet tar hänsyn till att olika växthusgaser 
kan ha bidragit till växthuseffekten olika mycket). 
Med hjälp  av EPD-måttet går det att bedöma olika 
byggmaterials klimatpåverkan vilket kan vara viktigt 
när olika materialval utvärderas i projektet. Använd-
ningen av EPD-verifierade produkter kan dessutom 
ge poäng i certifiering enligt LEED, BREEAM och 
Miljöbyggnad.

Epecon/Lyngsongruppen har under 2021 tagit fram 
EPD:er för egenproducerade radiatorer. LCA:n i 
dessa innefattar framtagande och förädling av rå-
material till stål, transport till fabrik, framställning av 
produkt samt transport ut till kund och återvinning. 
EPD-beräkningarna följer internationell standard och 
är oberoende validerade och certifierade. 

Under 2022 kommer EPD mått att tas fram för andra 
produktkategorier såsom Lisa och Takvärme.



Projektet bidrar till följande  
av FNs globala mål:

2.4 Klimatkompenserade 
 transporter
Epecons transporter av radiatorer ut till kund från  
fabrik sker via lastbilar. Än så länge är transport- 
sektorn helt beroende av fossila bränslen och 
kommer att fortsätta orsaka C02 utsläpp under 
en tid framöver.

Genom att klimatkompensera en transport så  
finansierar man åtgärder som på olika sätt bidrar  
till att reducera klimatpåverkande utsläpp som sker 
utanför den egna verksamheten. Därmed kompen-
seras de utsläpp man själv genererat. Det kan till 
exempel handla om trädplantering, energieffektivise-
ring eller satsningar på förnybar energi.

Epecon/Lyngsongruppen har i början av 2022  
lanserat en modell för att ge alla kunder en möjlighet 
att klimatkompensera sina produkttransporter från  
fabrik till slutkund. Det innebär att det C02 avtryck 
som produkterna gör under transporten kommer att 
kompenseras genom att motsvarande investering 
görs i CO2 krediter i verifierade hållbarhetsprojekt  
runtom i världen. 

Med hjälp av ZeroMission har vi tagit fram en kalkyla-
tor för att beräkna de koldioxidutsläpp som transpor-
ten genererar och vid klimatkompensering kommer
motsvarande investering oavkortat att göras i
projektet CommuniTree Nicaragua. Det är ett Plan 
Vivo-certifierat projekt som hjälper småbrukare i  
Nicaragua med trädplantering och hållbart skogs-
bruk. I detta projekt säkerställs det att minst 60%  
av investeringarna kommer att komma jordbrukarna 
och klimatet till godo.


