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Lag
om ändring av 3 § i lagen om energicertifikat för byggnader

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013) 3 § 1 mom. som följer:

3 §

Byggnader som omfattas av skyldigheterna och byggnader som är befriade från dem

Skyldigheterna enligt denna lag att skaffa energicertifikat och använda certifikatet om-
fattar byggnader där det används energi i syfte att upprätthålla ändamålsenliga förhållan-
den avseende inomhusklimat i byggnadens lokaler. Skyldigheterna gäller dock inte

1) byggnader med en yta på högst 50 kvadratmeter,
2) byggnader som används som semesterbostäder och som inte används för bedrivande

av inkvarteringsverksamhet,
3) temporära byggnader som används högst två år,
4) industribyggnader och verkstäder,
5) jordbruksbyggnader som inte är avsedda för boende och som har ett lågt energibe-

hov eller som används inom en sektor som omfattas av ett nationellt sektorsavtal om en-
ergiprestanda,

6) byggnader som har skyddats i en plan enligt markanvändnings- och bygglagen
(132/1999) eller genom ett beslut i enlighet med lagen om skyddande av byggnadsarvet
(498/2010) eller bestämmelser som föregick den, eller byggnader som är belägna i ett ob-
jekt som tagits upp på världsarvslistan enligt konventionen om skydd för världens kultur-
och naturarv (FördrS 19/1987) eller byggnader som omfattas av ett avtal mellan myndig-
heter om skyddande av byggnad, under förutsättning att byggnadens karaktär eller utseen-
de på grund av kraven skulle ändras på ett sätt som inte kan godkännas,

7) kyrkor eller andra av ett religionssamfund ägda byggnader vilka endast har utrym-
men för samling eller andakt eller verksamhet som tjänar dessa, 

8) växthus, skyddsrum eller någon annan byggnad vars användning för sitt syfte för-
svåras oskäligt om bestämmelserna och föreskrifterna om byggnaders energiprestanda til-
lämpas på dem, eller

9) byggnader som används av försvarsförvaltningen och vilka som sådana eller vid an-
vändning har anknytning till sekretessbelagd information.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
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326/2016  
Lagen tillämpas på byggnader och sådana lokaler i byggnader som tagits i bruk före la-
gens ikraftträdande dock först från och med den 1 januari 2017. Till dess tillämpas på så-
dana byggnader och lokaler i dem de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 april 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
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