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Lag
om ändring av markanvändnings- och bygglagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 117 g §, sådan den lyder i lag

958/2012, och
fogas till lagen en ny 115 a § som följer:

16 kap.

Definitioner som gäller byggande 

115 a §

Nära-nollenergibyggnad

Med nära-nollenergibyggnad avses en byggnad som har mycket hög energiprestanda,
som bestäms i enlighet med bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Nära nollmängden eller den mycket låga
mängden energi som krävs ska i hög grad tillföras i form av energi från förnybara energi-
källor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närhe-
ten.

117 g §

Energiprestanda

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden på det sätt som användnings-
ändamålet förutsätter projekteras och uppförs så att den är energieffektiv i den meningen
att energi och naturresurser förbrukas sparsamt. Beräkningar ska användas för att visa att
minimikraven på energiprestanda blir uppfyllda. När energiprestandan bestäms ska de oli-
ka energimängderna omvandlas till adderbar form med hjälp av koefficienter för energi-
formerna (energiformsfaktorer). Energiformsfaktorn för varje energiform ska bestämmas
utifrån en bedömning av förbrukningen av primärenergi, främjandet av förnybar energi
och uppvärmningssätt med avseende på den allmänna effektiviteten i energiproduktionen.
De byggprodukter och installationstekniska system som används i byggnaden samt deras
reglage och mätare ska vara sådana att energiförbrukningen och effektbehovet förblir låga
när byggnaden och dess system används för avsett syfte och sådana att energiförbrukning-
en kan följas.

En ny byggnad bestående av en takförsedd konstruktion med väggar, för vilken energi
används för att påverka inomhusklimatet ändamålsenligt, ska projekteras och uppföras
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som nära-nollenergibyggnad. När en byggnad repareras eller ändras eller dess användn-
ingsändamål ändras på ett sätt som kräver bygglov eller åtgärdstillstånd, ska dess energi-
prestanda förbättras om det är tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbart. Kra-
ven tillämpas dock inte på

1) byggnader med en våningsyta som är mindre än 50 kvadratmeter,
2) bostadshus för fritidsboende som är avsedda för användning mindre än fyra månader

per år,
3) sådana byggnader som uppförs på platsen för viss tid eller tillfälliga byggnader som

ska användas högst två år,
4) industribyggnader och verkstäder,
5) jordbruksbyggnader som inte är avsedda för boende och som har ett lågt energibe-

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

6) byggnader som används för andakt och religiös verksamhet,
7) byggnader som är skyddade med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet

(498/2010), en skyddsbestämmelse i en plan eller upptagande på världsarvslistan enligt
konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv (FördrS 19/1987) som del av en
utvald miljö, eller på grund av deras särskilda arkitektoniska eller historiska värde, i den
mån överensstämmelse med vissa minimikrav avseende energiprestanda skulle medföra
oacceptabla förändringar av deras särdrag eller utseende.

Närmare bestämmelser om de numeriska värdena på energiformsfaktorerna får utfärdas
genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av miljöministeriet får det utfärdas sådana närmare bestämmelser
som behövs för uppförande av nya byggnader, reparation och ändring av byggnader och
ändring av byggnaders användningsändamål i fråga om

1) minimikrav på byggnaders, byggnadsdelars och installationssystems energiprestan-
da och hur de ska räknas ut i fråga om en byggnad,

2) utgångspunkter och utredningar för energiberäkningar,
3) mätning av energiförbrukning och bidragande faktorer,
4) kravnivå på energiprestanda utifrån byggnaders användningsändamål och med hän-

syn till sparsam förbrukning av naturresurser,
5) byggprodukter,
6) förbättrad energiprestanda när en byggnad repareras eller ändras eller dess användn-

ingsändamål ändras på ett sätt som är tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbart. 
————

Denna lag träder i kraft den1 januari 2017. De bestämmelser som gällde vid ikraftträ-
dandet av denna tillämpas till och med den 31 december 2017. 

Helsingfors den 16 december 2016
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