Rättelser till Finlands författningssamling

Till Finlands författningssamling nr 353/2016
(Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till miljöministeriets förordning om
energicertifikat för byggnader)
På sidan 3, Bilaga 1, i slutet av punk 2.1 Beräkningsregler och standardanvändning står:
Med standardanvändning av byggnaden avses standarddriftstiden för ventilationssystemet,
elförbrukningen för belysning och konsumentutrustning samt värmelasten från människor.
Värmelasten från belysning och konsumentutrustning är lika stor som deras elförbrukning.
Om man vid beräkning av förbrukningen av köpt energi beaktar den behovsstyrda ventilationen och
belysningen i byggnaden, ska föreskrifterna i punkt 3 i ByggBS D3 iakttas.
Tekniska system som inte räknas upp i punkt 4.1 i ByggBS D3, exempelvis utebelysning, hissar
eller värmekablar, tas inte med i beräkningen.
Professionella kök, restauranger, matsalar, kaféer, laboratorier och andra specialutrymmen som
ligger i byggnaden tas inte med i beräkningarna. Energiberäkningen görs utifrån de utgångsvärden
för det användningssyfte för en byggnad eller en del av en byggnad som anges i ByggBS D3.
Bör vara:
Med standardanvändning av byggnaden avses standarddriftstiden för ventilationssystemet,
elförbrukningen för belysning och konsumentutrustning samt värmelasten från människor.
Värmelasten från belysning och konsumentutrustning är lika stor som deras elförbrukning.
Vid beräkningen av förbrukningen av köpt energi i simhallar, ishallar och trafikbyggnader används
de standardiserade utgångsvärdena för användningskategorin idrottshallar.
Förbrukningen av köpt energi i lagerbyggnader och fristående utrymmen för motorfordon beräknas
med hjälp av planerade, faktiska eller uppskattade luftmängder för ventilationen,
inomhustemperaturer, driftstider och interna värmelaster. Förbrukningen av tappvarmvatten tas inte
med i beräkningen.
Om man vid beräkning av förbrukningen av köpt energi beaktar den behovsstyrda ventilationen och
belysningen i byggnaden, ska föreskrifterna i punkt 3 i ByggBS D3 iakttas.
Tekniska system som inte räknas upp i punkt 4.1 i ByggBS D3, exempelvis utebelysning, hissar
eller värmekablar, tas inte med i beräkningen.
Professionella kök, restauranger, matsalar, kaféer, laboratorier och andra specialutrymmen som
ligger i byggnaden tas inte med i beräkningarna. Energiberäkningen görs utifrån de utgångsvärden
för det användningssyfte för en byggnad eller en del av en byggnad som anges i ByggBS D3.

