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1  Allmänt 

Europeiska unionens viktigaste klimat- och energipolitiska utfästelser är att minska utsläppen 

av växthusgaser med 20 procent, att öka andelen förnybara energikällor till 20 procent av den 

slutliga förbrukningen av energi samt att förbättra energiprestandan med 20 procent före 2020. 

Finland måste kännbart öka användningen av olika förnybara energikällor samt såväl spara 

som använda energi betydligt effektivare än i dag. 

Finlands mål för förnybar energi är 38 %, då andelen förnybar energi 2005 var 28,5 procent. 

Målet förutsätter att användningen av förnybar energi ökar med 38 terawattimmar.  

I statsrådets klimat- och energistrategi från 2008 sattes som strategiskt mål för Finland att 

stoppa tillväxten i den slutliga förbrukningen av energi och få förbrukningen att gå ner så att 

den slutliga förbrukningen av energi 2020 är cirka 310 TWh. År 2011 var den slutliga 

förbrukningen 386 Twh.  

 

Byggnadernas andel av den totala energiförbrukningen i Finland är cirka 40 procent. 

Byggnaderna planeras och uppförs med tanke på att de ska användas länge, så de befintliga 



byggnaderna påverkar energiförbrukningen och utsläppen i Finland i årtionden. Av det 

befintliga byggnadsbeståndet 2050 har hälften byggts före 2012. 

 

År 2011 uppgick underhållskostnaderna för byggnadsbeståndet (fastigheter) till 15,5 miljarder 

euro. Variationerna i energipriset påverkar underhållskostnadernas utveckling avsevärt 

(Statistikcentralen / kostnader för fastighetshållningen) 

 

1.1 Mål 

Målet med miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid 

reparations- och ändringsarbeten samt främjandet av planmässig fastighetshållning, som 

stödjer förordningen, är att minska befintliga byggnaders energiförbrukning med cirka 25 % 

och koldioxidutsläpp med cirka 45 % före 2050. Besparingar uppstår bland annat när 

värmeförlusterna minskar, när man använder effektivare anordningar för att tillvarata värme, 

när man använder el effektivare samt börjar använda mer förnybara energikällor, till exempel 

jordvärme. På kortare sikt är målet att minska de befintliga byggnadernas energiförbrukning 

med cirka 6 procent före 2020. 

 

 

 

1.2 Den internationella utvecklingen samt lagstiftningen i utlandet och i EU 

I samband med beredningen av förordningen har man beaktat vad som enligt EU:s omarbetade 

direktiv om byggnaders energiprestanda ska ingå i föreskrifter för befintliga byggnader. 

Direktivet ålägger dessutom följande skyldigheter: 

I artikel 7 femte stycket ingår skyldighet att i fråga om byggnader som genomgår större 

renovering främja att högeffektiva alternativa system övervägs och beaktas i den mån det är 



tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbart. Denna skyldighet har lyfts upp på lagnivå 

i samband med lag 958/2012 om ändring av markanvändnings- och bygglagen (132/1999). 

I artikel 8.2 ingår skyldighet att främja att system med smarta mätare införs när en byggnad 

uppförs eller genomgår större renovering samt möjlighet att i lämpliga fall främja installation 

av aktiva styrsystem som är avsedda att spara energi. 

I artikel 9.2 ingår skyldighet att utforma politik och vidta åtgärder för att stimulera att 

byggnader som renoveras omvandlas till nära-nollenergibyggnader och att informera 

kommissionen om detta. 

I artikel 9.3 c ingår skyldighet att upprätta nationella planer, som innehåller information om 

politik och åtgärder som antagits för att främja nära-nollenergibyggnader. De nationella 

planerna måste också innehålla information om ekonomiska eller andra åtgärder som antagits 

för att främja nära-nollenergibyggnader, inbegripet närmare uppgifter om nationella krav och 

åtgärder för användning av energi från förnybara energikällor i nya byggnader och i befintliga 

byggnader som genomgår större renovering inom ramen för artikel 13.4 i direktiv 2009/28/EG 

och artiklarna 6 och 7 i det här direktivet. (I sina byggregler och byggnormer eller på andra sätt 

som har motsvarande verkan ska medlemsstaterna, där så är lämpligt, kräva att miniminivåer 

av energi från förnybara energikällor senast den 31 december 2014 används i nya byggnader 

och i befintliga byggnader som genomgår betydande renoveringar. Medlemsstaterna ska tillåta 

att dessa miniminivåer uppnås, bland annat genom fjärrvärme eller fjärrkyla som produceras 

med hjälp av en avsevärd andel förnybara energikällor.) 

 

Syftet med det omarbetade direktivet om byggnaders prestanda är att främja en förbättring av 

energiprestandan i byggnader i Europeiska unionen. När direktivet omarbetades beaktades att 

den eftersträvade nivån stigit samt den tekniska utvecklingen i byggsektorn. Bestämmelserna 

om förbättring av energiprestandan i samband med ombyggnader är en led i det nationella 

genomförandet av direktivet. 

1.2.1 Det ursprungliga direktivet om byggnaders energiprestanda (2002/91/EG) 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda 

utfärdades den 16 december 2002. Det ursprungliga direktivet förutsatte bland annat att 

minimikrav på byggnaders energiprestanda fastställs för nya byggnader samt befintliga 

byggnader med en total användbar golvyta på över 1000 m
2
 som genomgår en större 

renovering. Direktivet innehöll dessutom skyldigheter i fråga om energicertifikat samt 

inspektion av energiprestandan hos kylanläggningarna i luftkonditioneringssystem. 

   

Det ursprungliga direktivet om byggnaders energiprestanda har genomförts genom lagen om 

energicertifikat för byggnader (487/2007), lagen om inspektion av energieffektiviteten hos 

kylanläggningarna i en byggnads luftkonditioneringssystem (489/2007) och en ändring 

(488/2007) av markanvändnings- och bygglagen samt författningar på lägre nivå som utfärdats 

med stöd av dem. 

  

När det gäller minimikraven på byggnaders energiprestanda genomfördes det ursprungliga 

direktivet nationellt genom en ändring (488/2007) av de bestämmelser i markanvändnings- och 

bygglagen som gällde lagens tillämpningsområde och byggnaders underhåll (488/2007). 

Reformerna gällde såväl nya som befintliga byggnader. 



 

Det egentliga nationella införandet av kraven på energiprestanda skedde genom att delarna C3, 

D2, D3 och D5 i Finlands byggbestämmelsesamling, som gäller värmeisolering och 

energihushållning, reviderades. Dessa förordningar av miljöministeriet gäller uppförandet av 

nya byggnader.  

 

1.2.2 Det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) 

 

Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv 2010/31/EU utfärdades den 19 maj 2010. 

Jämfört med det ursprungliga direktivet om byggnaders energiprestanda innehåller det 

omarbetade direktivet ändrade krav på nya och befintliga byggnaders energiprestanda, 

energicertfikat och inspektioner av värme- och luftkonditioneringssystem. Syftet med 

regleringen är att se till att Europeiska unionens energi- och klimatpolitiska mål uppnås. 

 

Det omarbetade direktivet ålägger medlemsstaterna i artikel 6 att för nya byggnader och i 

artikel 7 för befintliga byggnader fastställa minimikrav avseende energiprestanda i avsikt att 

uppnå kostnadsoptimala nivåer. Med stöd av artikel 4 får medlemsstaterna, när de fastställer 

dessa krav, skilja mellan nya och befintliga byggnader och mellan olika kategorier av 

byggnader. Kraven gäller å ena sidan omfattande reparationer samt tekniska system, men 

artikel 7 ålägger medlemsstaterna att fastställa krav på energiprestanda också för sådana 

reparationer som i betydande grad påverkar byggnadens energiprestanda.  

 

Jämfört med det ursprungliga direktivets regler om befintliga byggnader har tröskelvärdet 1 

000 m² slopats i det omarbetade direktivet. Man har uppskattat att tröskelvärdet i det 

ursprungliga direktivet om energiprestanda utesluter som mycket som 72 procent av 

byggnadsbeståndet i Europa från direktivets tillämpningsområde. Slopandet av gränsen innebär 

stora möjligheter att uppnå kostnadseffektiva energibesparingar inom det befintliga 

byggnadsbeståndet. Samtidigt innebär det en betydande utvidgning av tillämpningsområdet så 

att småhusbeståndet börjar omfattas av kraven på energiprestanda. 

 

I artikel 8 har som ett nytt krav i det omarbetade direktivet jämfört med det ursprungliga 

direktivet intagits krav på tekniska system, som ålägger medlemsstaterna att fastställa 

minimikrav avseende energiprestanda för nya installationssystem, för installationssystem som 

byts ut och för installationssystem som utrustas med nya delar.  

 

Artiklarna 7 och 8 innehåller skyldigheter att tillämpa krav avseende energiprestanda och 

systemkrav i den mån det är tekniskt, ekonomiskt och funktionellt genomförbart. 

 

Medlemsstaterna ska senast den 9 juli 2012 anta och offentliggöra de lagar och andra 

författningar som gäller verkställigheten. Bestämmelserna ska tillämpas på byggnader som 

utnyttjas av offentliga myndigheter senast från och med den 9 januari 2013 och på andra 

byggnader senast från och med den 9 juli 2013.  

 

1.3  Den internationella utvecklingen 

 

Det har varierat stort hur medlemsstaterna har valt att sätta i kraft det omarbetade direktivet om 

byggnaders energiprestanda vid renoveringar av byggnader. I det följande presenteras ett kort 

sammandrag av vissa medlemsländers lösningar.  



 

1.3.1 Sverige 

 

I Sverige har direktivet om byggnaders energiprestanda genomförts genom plan- och 

bygglagen, (PBL SFS 2010:900), lagen om energideklaration för byggnader, (SFS 2006:985), 

förordningar som kompletterar lagarna samt byggregler och allmänna anvisningar, dvs. 

Boverkets byggregler 19, BFS 2011:26, BBR 19.  

 

De svenska byggbestämmelserna betraktar byggnaders energiprestanda ur ett 

helhetsperspektiv. Reglerna har krav på energiprestanda för byggnaders klimatskärm och andra 

byggnadsdelar, men byggherren ges så gott som fria händer att välja metod. Bestämmelserna 

gäller bland annat energianvändning i byggnader, minimikrav på värmeisolering, effektiv 

elanvändning och installation av mätare för att kontrollera energiåtgången.  

 

Växthus och liknande som inte kunde användas på grund av kraven, fritidsbostäder som 

används bara tidvis och byggnader som inte behöver uppvärmning eller nedkylning en stor del 

av året är dock undantagna kraven. 

 

En principiell utgångspunkt i samband med ändring av byggnader har varit att varsamhet ska 

iakttas när de tekniska kraven följs.  

 

För renoveringar och ändringar krävs det bygglov åtminstone när ändamålet med byggnaden 

ändras eller om fasaden eller färgen, materialet eller utformningen på taket ändras avsevärt på 

stadsplanerade områden. I samband med den senaste ändringen börjad reglerna i BBR 19 

omfatta alla ändringar av byggnader. På ändringar tillämpas kraven dock så att ändringens 

omfattning, byggnadens förutsättningar samt varsamhetskravet alltid beaktas.  

 

Bestämmelserna om energiprestanda gäller i princip alla ändringar oberoende av renoveringens 

omfattning. Kraven tillämpas dock flexibelt så att de övriga tekniska egenskapskraven kan 

tillgodoses och så att byggnadens kulturvärden inte skadas och att de arkitektoniska och 

estetiska värdena kan tas tillvara. Metoderna för att spara energi kan väljas fritt. Ändring av 

byggnader får inte medföra att energieffektiviteten försämras, om det inte finns synnerliga 

skäl. 

 

Förutom genom reglerna försöker man förbättra energiprestandan hos det befintliga 

byggnadsbeståndet även på andra sätt i samband med reparationer. Myndigheterna 

upprätthåller olika anvisningar, bland annat Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR, 

Boverket 2006). Den svenska Energimyndigheten ordnar informationsmöten och har gett 

rekommendationer för omfattande, nära-nollenergiändringar. Dessutom erbjuds olika former 

av rådgivning och tekniskt bistånd på läns- och kommunnivå. Som ekonomiskt incitament för 

energieffektiva ändringar används skatteavdrag och stöd för solenergi. 

 

1.3.2 Norge 

 

I Norge regleras byggandet i lagen om planläggning och byggande (Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling, PBL 2008:71), föreskrifter om byggnadsmaterial (Forskrift om 

byggesak, FOR 2012:488 SAK 10) samt föreskrifter om tekniska krav om byggande (Forskrift 

om tekniske krav til byggverk, FOR 2010:489 TEK 10). Senast Norge såg över sina 



bestämmelser om energiprestanda var 2007 och 2010. Då skärptes kraven och nettoredovisning 

av totalenergi infördes.  

 

Byggbestämmelserna tillämpas i princip på både nya byggnader och renoveringar och 

tillämpningen är inte villkorad med lov. Så gott som alla betydande renoveringar och ändringar 

kräver dock bygglov utan restriktioner för kvantitet och värde. Ett undantag är små ändringar 

inne i byggnader och fasadändringar där byggnadens utseende inte ändras.  

 

Vid renoveringar tillämpas byggbestämmelserna bara på grundliga renoveringar. Med 

grundliga renoveringar avses reparationer där byggnadens ändamål ändras eller om 

reparationen enligt de lokala byggnadsmyndigheterna motsvarar nybyggnad vad beträffar 

interiör, konstruktioner eller teknik. Författningarna om nya byggnader tillämpas från fall till 

fall om en hel byggnadsdel renoveras, exempelvis om fasaden och gamla isoleringar rivs.  

 

Beslut om skyddade objekt fattas från fall till fall och bestämmelserna om energiprestanda 

tillämpas bara där det är lämpligt.  

 

Man försöker uppmuntra renoveringar som förbättrar energiprestandan genom att erbjuda 

ekonomiskt stöd via den norska Husbanken och Enova. Husbanken stödjer energianalyser som 

görs i samband med grundliga renoveringar genom att ersätta 50 procent av kostnaderna, dock 

högst en summa som bestäms särskilt. För utmanande projekt erbjuds dessutom tilläggsstöd 

som är avsett för anlitande av experthjälp, ett så kallat kompetensbidrag. Den norska 

Husbanken kan också bevilja förmånliga lån för renoveringsprojekt där man förbättrar en 

byggnads energiprestanda, miljövänlighet och hinderlöshet. Från Enova kan man få 50 procent 

av kostnaderna för att utreda möjligheterna att genomföra ett passivhus, dock högst en summa 

som bestäms särskilt. Dessutom kan Enova bevilja investeringsstöd, som täcker maximalt 40 

procent av tilläggskostnaderna. Investeringsstöden är bundna till energiförbrukningen 

(NOK/kWh). Den minsta minskningen är 10 procent. 

 

1.3.3 Danmark 

 

I Danmark regleras byggandet i bygglagen (Byggeloven 2010), lagen om skydd av byggnader 

och bevarande av stadsmiljöer (Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og 

bymiljøer), lagen och reglerna om energimärkning (Love og regler om energimærkning 2011) 

samt byggföreskrifter (Bygningsreglementet 2010, BR 10).  

 

För större renoveringar krävs det strängt taget bygglov men för små ändringar behövs det 

varken bygglov eller bygganmälan. Bygglagen sågs senast över 2010 och sedan dess gäller 

kraven i byggföreskrifterna samtliga renoveringsprojekt. I princip tillämpas kraven för nya 

byggnader på de delar av en byggnad som renoveras, men delarna behöver bara uppfylla 

energikraven för nya byggnader om det är kostnadseffektivt. Kostnadseffektiviteten definieras 

genom att de årliga besparingarna multipliceras med livslängden och resultatet delas med 

investeringarna, varvid koefficienten måste vara bättre än enligt kraven.  

 

Definitionen av miniminivån på energiprestanda baserar sig på formler. En används för att 

definiera bostadsbyggnader, internat, hotell och motsvarande byggnader och en annan för 

kontor, skolor och institutioner. I samband med den senaste ändringen har i byggföreskrifterna 



dessutom intagits två lågenergiklasser, som i huvudsak gäller nybyggnader, men det kan 

krävas att de ska tillämpas även i samband med stora renoveringsprojekt. 

 

Undantag från föreskrifterna har medgetts exempelvis skyddade byggnader och andra objekt 

som är värda att bevara. I Danmark finns sammanlagt cirka 9 000 skyddade byggnader. Enligt 

22 § i bygglagen kan undantag från tillämpningen av bestämmelserna beviljas om det är 

arkitektoniskt eller byggnadstekniskt motiverat. Det finns också undantag från kraven för 

småhus. 

 

Man försöker också påverka energiprestandan hos det befintliga byggnadsbeståndet genom 

rådgivning och ett ekonomiskt stödsystem. För hushållen har ordnats information och 

utbildning om hur man sparar energi. Verktyget BEAt 2002 har utvecklats för byggindustrins 

projekt. Det ekonomiska stödet har i huvudsak genomförts genom skatteavdrag och en del 

offentliga medel har också kunnat användas för kampanjer och information. I stället för 

offentligt stöd har utgångspunkten varit att hitta finansiering på marknadsvillkor. 

 

1.3.4 Tyskland 

 

Bestämmelser om att förbättra energiprestanda ingår i energibesparingslagen 

(Energieeinsparungsgesetz, EnEG). EnEG 2009 fokuserar på värmeisolering och effektiv 

tillämpning av installationsteknik. Den har också bestämmelser om befintliga byggnader. 

 

Energibesparingsförordningen (Energieeinsparverordnung, EnEV) gäller byggnader i alla 

storleksklasser. Som omfattande renovering definieras en sådan åtgärd där en viss yttre 

byggnadsdel ändras till mer än 10 % samt utvidgningar på 15–50 m
2
. Vid en omfattande 

renovering får de ändrade byggnadsdelarnas U-värden inte överskrida miniminivåerna enligt 

energibesparingsförordningen (EnEV). Alternativt får behovet av primärenergi i hela den 

renoverade byggnaden inte överskrida behovet av primärenergi i jämförelsebyggnaden med 

mera än 40 procent. Vid andra än omfattande renoveringar tillämpas kraven enligt standarden 

DIN 4108-2 på de renoverade byggnadsdelarna. 

 

Det finns en särskild förbundslag om skyddade objekt. I nybyggnader måste 10 procent av 

uppvärmningsenergin komma från förnybar energi (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, 

EEWärmeG). Delstaterna kan också tillämpa lagen på befintliga byggnader när 

uppvärmningssystemen byts ut.  

 

Standarden DIN 4108-2 definierar minimikrav på värmeisolering och köldbryggor för alla 

byggnader. Bestämmelserna om värmeisolering i nybyggnader är strängare än standarden. 

  

Man får ett litet stöd för tekniskt bistånd och rådgivning beroende på typen av bostadsbyggnad. 

Konsultationen ska omfatta hela byggnaden inklusive värmeisolering, uppvärmningssystem, 

värmedistribution (även varmt bruksvatten) samt förnybara energiformer. 

  

Utredningar om möjligheterna till lågenergibyggande får särskilt stöd. Kravet är att 

bostadsbyggnaders energiförbrukning underskrider kraven i energibesparingsförordningen 

(EnEV) med 50 procent medan andra byggnader ska underskrida kraven med 30 procent. I 

framtiden kommer tyngdpunkten i forskningen att ligga på bland annat noll- och 

plusenergibyggande.  



 

I Tyskland har man flera olika stödprogram som finansieras av förbundsstaten, till exempel 

”On-site Energy Consulting" för egnahems- och parhus samt för andra bostadsbyggnader eller 

KfW-bankens stöd, till exempel "Energy-efficient refurbisment", med flera olika nivåer och 

möjlighet till exempelvis stöd av engångsnatur eller lån med låg ränta. Stödnivån bestäms 

enligt hur stort byggnadens behov av primärenergi är i förhållande till behovet av primärenergi 

i en byggnad som definieras i den nya energibesparingsförordningen (EnEv). Stödet anges i 

procent och varierar i de olika kravkategorierna, som anger hur mycket primärenergi 

byggnaden förbrukar i förhållande till en byggnad som definieras i 

energibesparingsförordningen (EnEv). För stödet har också angetts ett maximibelopp i euro i 

respektive kravkategori.  

 

En ny energibesparingsförordning (EnEV) som beaktar ändringarna i EPBD-direktivet håller 

på att beredas och den träder i kraft senast den 9 juli 2013. För närvarande iakttas vid 

renoveringar beroende på ändringens omfattning kraven enligt antingen DIN 4108-2 eller 

energibesparingsförordningen (EnEV) 2009. Strängt taget krävs det bygglov för alla 

byggåtgärder, utom när byggnadens ändamål är oförändrat, alla ändringar görs inne i 

byggnaden eller om kraven i byggnadsplanen (fortfarande) uppfylls.  

 

1.3.5 Nederländerna 

 

I Nederländerna tillämpas en energiprestandastandard (EPN), som ställer krav på 

energiprestanda i nya byggnader samt vid omfattande renoveringar. Dessutom har kravnivåer 

fastställts för enskilda byggnadsdelar. Bygglov krävs alltid för skyddade byggnader såsom 

historiska byggnader och byggnader som påverkar stadsbilden. I historiska byggnader krävs 

tillstånd även för ändringar inomhus. 

 

Energiprestandastandarden (EPN) preciseras i fråga om bostadsbyggnader av det nederländska 

standardinstitutets standarder NEN 5128 (bostadsbyggnader) och NEN 2916 

(servicebyggnader). Energiprestandastandarden (EPN) ställer krav på hela byggnader, 

minimikraven på enskilda byggnadsdelar definieras i de nederländska byggföreskrifterna 

(Bouwbesluit). 

 

Nivån på energiprestandan bestäms med hjälp av EPC-koefficienten (Energy Performance 

Coefficient), som beaktar behovet av energi för uppvärmning av lokaler och bruksvatten, 

belysning och ventilation. Metoden för att beräkna EPC-koefficienten är standardiserad, den 

fastställda nivån ändras genom att koefficienten ändras. Energiprestandan hos befintliga 

byggnader granskas med hjälp av energiindex (Energy Index) och energimärkning. För 

indexberäkningen finns en metod (EPA Energy Performance Advice) och ett 

kalkyleringsprogram som får användas endast av certifierade bedömare. 

 

För renoveringar finns skräddarsydda tjänster såsom tekniskt bistånd och rådgivning. En 

certifierad bedömare beräknar och handleder vid valet och genomförandet av 

energireparationsåtgärder. Vissa stödprogram kräver att de "skräddarsydda tjänsterna" utnyttjas 

och den webbplats där de tillhandahålls hjälper bostadsägare att hitta en lokal bedömare. 

 



Stödet för energireparationer tillhandahåller program och skattefördelar för ägare som 

investerar i åtgärder som minskar energiåtgången. Varje stödform har egna krav som gäller 

investeringarnas storlek och förbättring av energiprestandan.  

 

MMM ”mera med mindre" (16.7.2010–31.12.2011) var ett incitament att förbättra 

energiprestandan i bostadsbyggnader som används av ägaren. Stödets storlek var beroende av 

hur mycket energiindexet krympte. Bedömningen gjordes av en certifierad bedömare enligt 

EPA-förfarandet. 

 

Lagstiftningen om energiprestanda hos bostads- och offentliga byggnader revideras och 

avsikten var att lagen skulle träda i kraft 2012. Förordningen om byggnaders energiprestanda 

(Energy Performance of Buildings) innehåller standardiserade metoder (NEN 7120, 15.4.2011) 

för bedömning av energiprestandan hos nya och befintliga bostadsbyggnader och icke-

bostadsbyggnader. Lagen innehåller de krav som ställds i direktivet om energiprestanda 

(EPBD). 

 

Åtgärder som riktar sig mot skyddade byggnader kräver alltid bygglov. Ändringar av 

byggnader som påverkar stadsbilden förutsätter bygglov. Ett villkor för bygglov för 

ombyggnader är att tillståndsmyndigheten med stöd av den nederländska miljölagen (Wet 

Milieubeheer) kan förutsätta en energiutredning om byggnadens och dess anordningars (i 

affärsbyggnader till exempel kylanläggningarnas) energiprestanda. Samtidigt ska 

ombyggnadsåtgärderna bedömas enligt bästa tillgängliga teknik (best available technologies). 

Om återbetalningstiden för en ombyggnad är under 5 år, kan tillståndsmyndigheten kräva att 

bästa tillgängliga teknik ska användas vid ombyggnaden. 

 

1.3.6 Finland 

 

I Finland har man redan en längre tid krävt mycket effektiv värmeisolering i nya byggnader 

jämfört med övriga Europa. Eftersom byggnadsbeståndet i Finland är relativt ungt har frågorna 

om energiprestanda beaktats när det befintliga byggnadsbeståndet uppfördes. Trots detta står 

byggnaderna för cirka 40 procent av den slutliga energiförbrukningen i Finland. Denna 

energiförbrukning består i huvudsak av energi som används för uppvärmning, nedkylning, 

produktion och distribution av varmt vatten samt belysning i byggnader.  

 

Enligt byggnadstyp fördelar sig energiförbrukningen så att egnahemshus förbrukar 27 procent, 

produktionsbyggnader 27 procent, bostadsvåningshus 19 procent, affärs- och 

kontorsbyggnader 17 procent, offentliga servicebyggnader 8 procent och radhus 6 procent.  

 



 
 

Den mängd energi som används i byggnaderna påverkas i hög grad av Finlands nordliga läge 

och av denna orsak är åtgärder som minskar den mängd energi som behövs för uppvärmning i 

allmänhet kostnadseffektiva. 

 

De nya byggnadernas andel av hela byggnadsbeståndet är liten (cirka 1–2 procent), och genom 

krav på nybyggnader är det omöjligt att snabbt minska byggnadernas energiförbrukning i 

någon större omfattning. Tyngdpunkten i byggandet håller på att förskjutas från nybyggnader 

till ombyggnader, och därför finns den viktigaste energibesparingspotentialen hos det 

befintliga byggnadsbeståndet. När det gäller reparationsverksamheten spelar 

bostadsbyggnaderna en central roll, eftersom cirka 70 % av dem ägs av privatpersoner. 

 

Det är möjligt att minska energiförbrukningen i befintliga byggnader. Enligt VTT:s utredning 

"Rakennuskannan korjaamisen ja kunnossapidon energiantehokkuus-toimenpiteiden 

vaikuttavuuden arviointi energiansäästön, CO2 ekv päästöjen, kustannuksien ja 

kannattavuuden näkökulmista" är besparingspotentialen med de givna specialvillkoren cirka 6 

procent inom byggnadsbeståndet före 2020. På makronivå är det nästan lika kostnadseffektivt 

att få upp förmågan att hålla värme på nybyggnadsnivå som att halvera fasadens 

värmegenomsläpplighet. 

 

Energiekonomiska reparationer är sällan kostnadseffektiva om de genomförs separat. 

Möjligheter till kostnadseffektiva åtgärder måste hittas i samband med andra reparationer av 

befintliga byggnader. Det är möjligt att utföra en del reparationer som förbättrar 

energihushållningen separat, eftersom de inte förutsätter någon annan reparation av 

byggnaden. Det är i allmänhet fråga om åtgärder som vidtas på grund av att byggnadens ägare 

eftersträvar energibesparingar och därigenom kostnadsbesparingar. Åtgärderna kan också ha 

att göra med att man exempelvis vill förbättra inomhusklimatet.  

 



De ändrings- och reparationsarbeten som utförs på det befintliga byggnadsbeståndet varierar 

eftersom byggnadsbeståndet är så mångsidigt. Reparationerna utförs vanligtvis stegvis i takt 

med att byggnadsdelarna och systemen åldras. Vanligtvis riktar sig reparationerna mot fönster, 

dörrar, fasader, vattentak samt vatten-, avlopps- och ventilationssystem. Ofta byts även el- och 

antennsystemet ut antingen separat eller i samband med någon grundligare renovering. Inom 

de närmaste åren torde man bli tvungen att grundligt renovera en stor del av de byggnader som 

färdigtställdes på framför allt 1960–1970-talen. 

 

I samband med ändrings- och reparationsarbeten kan energiprestandan förbättras 

kostnadseffektivt bland annat genom att man byter ut fönster i dåligt skick och i vissa fall 

tilläggsisolerar väggar eller vindsbjälklag och förbättrar de tekniska systemens energiprestanda 

i samband med att de byts ut. 

 

Man kan också uppnå mindre energiförbrukning genom att utöka och utveckla 

justeringstekniken. I det befintliga byggnadsbeståndet kan man minska energiförbrukningen 

genom att underhålla ventilationens justeringsanordningar. De åstadkomna besparingarna 

innebär då att man upprätthåller byggnadens ursprungliga energiprestanda och inte någon 

egentlig ytterligare besparingar till följd av att byggnadens egenskaper skulle ha förbättrats.  

 

För att minska energiförbrukningen i byggnader måste byggnadernas ägare och användare fås 

att intressera sig för möjligheterna att spara energi och på eget initiativ vidta ändamålsenliga 

åtgärder för att förbättra energiprestandan. För att fullgöra de klimat- och energipolitiska 

skyldigheter som är bindande för Finland i egenskap av medlemstat i Europeiska unionen 

förutsätts dock bestämmelser om förbättring av energieffektiviteten vid sidan av frivilliga 

åtgärder. 

 

1.4 Nationella satsningar 

I Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken: vägen till ett utsläppssnålt 

Finland (Statsrådets publikationsserie 28/2009), är en slutsats som berör Finland att 

"Energieffektiviteten måste bli väsentligt bättre inom alla sektorer – detta är motiverat oavsett 

vilka energikällor som behovet tillgodoses med. Detta kräver bl.a. att normerna för nybyggen 

görs strängare och ligger nära nollenergigränsen och att man ställer krav också på 

ombyggandet. På grund av att byggnadsbeståndet förnyas långsamt måste redan de hus som 

uppförs på 2010-talet byggas i enlighet med krav som ligger i linje med målen för 2050. 

Hushållsapparater och andra maskiner måste få strängare normer på EU-nivå." 

I samma publikation (28/2009) sägs att "Lyckad styrning" kännetecknas av att den typiskt är 

– systematisk och långsiktig: aktörerna kan förbereda sig på kommande 

förändringar 

– konsekvent: man kan lita på att besluten håller och de vidtagna åtgärderna 

stöder varandra 

  – effektfull: styrningen ger betydande nytta 

– kostnadseffektiv och marknadsmässig: kostnaderna är skäliga sett till den 

uppnådda nyttan 



– teknikoberoende: styrningen uppställer mål, men låter aktörerna besluta om de 

exakta tekniska lösningarna. 

I regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering är de viktigaste skrivningarna 

i anslutning till denna sak: 

"För ombyggnad föreskrivs energieffektivitetskrav enligt vilka 

renoveringsarbetena genomförs kostnadseffektivt." 

"Energieffektiviteten i byggandet ska förbättras med hjälp av lagstiftning och 

annan styrning och genom att skapa incitament." 

Konjunkturgruppen för byggbranschen, som arbetar under finansministeriets ledning har i sin 

rapport, som publicerades 02.02.2012, skrivit att "Förbättring av energiprestandan bör redan i 

planeringsfasen granskas som en del av övriga reparationer. De framtida 

energibestämmelserna för ombyggnader bör basera sig på planmässig fastighetshållning och 

bedömning av energireparationerna som en del av andra reparationer och tekniskt, funktionellt 

och ekonomiskt motiverade lösningar."  

 

1.5 Beredning 

Förordningen har beretts som tjänsteuppdrag i gruppen för byggande vid miljöministeriets 

avdelning för den byggda miljön i samarbete med andra grupper. 

Preliminära idéer om omfattningen av samt målen för den reglering som direktivet om 

byggnaders energiprestanda förutsätter presenterades för de viktigaste intressentgrupperna från 

och med slutet av april 2011. Under beredningen ordnades flera olika diskussionsmöten medan 

helheten utvecklades. Viktiga intressentgrupper är Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto 

(Rakli), Finlands Fastighetsförbund samt Finlands Egnahemsförbund rf och Helsingfors stads 

bostadsproduktionsbyrå (ATT). Rakennustarkastusyhdistys (RTY) gjorde en utredning i 

samband med vilken man också bedömde konsekvenserna för myndigheternas verksamhet 

samt allmänt. Inom ramen för samma projekt erhölls utvecklingsförslag beträffande innehållet 

i kraven. Tillsammans med intressentgrupperna ordnades samrådet "Learning Cafe", där man 

kartlade tankar och förväntningar samt fick höra vissa farhågor som kunde undanröjas med 

korrekt information. Under beredningen har tankarna presenterats på möten för planerare, 

byggnadstillsynsmyndigheter samt andra som hör till intressentgrupperna. Man har besökt 

möten för bland annat NTM-centralerna, byggnadstillsynerna, olika rådgivningsorganisationer, 

Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL rf, Finlands Arkitektförbund (SAFA), Aalto-

universitetet, Miljöministeriet, Amiedu och yrkeshögskolorna, disponenterna med flera och 

redogjort för det aktuella läget. De viktigaste temana har också behandlats ingående i pressen. 

I anslutning till beredningen av innehållet i de tekniska kraven ordnades i slutet av 2011 fyra 

stödgruppspalavrer som var och en pågick ungefär en halv dag. I denna inofficiella stödgrupp 

deltog förutom miljöministeriet Helsingfors byggnadskontor, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-

TU ry, Säätölaitehuolto Oy, Pihlavan Ikkuna Oy, Sähkölämmitysfoorumi ry, Ensto Oy, 

Optiplan Oy, Dirair Oy och Fenestra Oy. Dessa aktörer hade i olika sammanhang uttryckt sitt 

intresse för att delta i beredningen av tekniska frågor. 



Under mötena har det klart framgått att det finns ett behov av byggbestämmelser för 

ombyggnader. Möjligheterna att nå kravnivåerna i samband med normala renoveringar av en 

byggnad har ansetts goda. Detta förbättrar också fastighetshållningens långsiktighet och 

planmässighet.  

Kravnivåerna samt besparingspotentialen och säkra lösningar har kartlagts i undersökningar 

som gjorts av Statens tekniska forskningscentral (VTT) samt Tammerfors tekniska universitet 

(TTY). Även tillsammans med Uleåborgs stads byggnadstillsyn har man genomfört ett 

gemensamt projekt för att hitta reparationslösningar som är lätta att kopiera särskilt i småhus. 

En del av forskningsprojekten fortsätter och resultaten av dem kan utnyttjas till stöd för 

bestämmelserna när vidare anvisningar utarbetas. 

I kommunikationen måste man fästa särskild uppmärksamhet vid det inte är enbart 

energiförbrukningen som ger upphov till skyldighet att förbättra energiprestandan. Å andra 

sidan måste det göras klar skillnad mellan direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD), 

som ska genomföras nu, och energieffektivitetsdirektivet (EED), som trädde i kraft i december 

2012. 

127 olika aktörer ombads yttra sig om utkastet till förordning (begäran om yttrande 

YM5/600/2012). Remissbehandlingen började 4.6.2012 och avslutades 9.7.2012. Begäran om 

yttrande var utlagd på miljöministeriets webbplats och även andra aktörer än de remissintanser 

som direkt ombads yttra sig kunde yttra sig om förslaget. Det kom 80 yttranden. Av yttrandena 

var 3 gemensamma yttranden. 

Av remissinstanserna var 62 var sådana som hade ombetts yttra sig om förslaget och 18 sådana 

som yttrade sig på grund av den allmänna begäran om yttrande på miljöministeriets webbplats. 

Yttrandena innehöll både allmänna kommentarer och sådana som gällde detaljer. 

Utkastet till förordning har varit föremål för tekniskt godkännande samt delgetts WTO för 

konstaterande av eventuella handelshinder. I samband med godkännandet (13.7–15.10.2012) 

kom kommissionen med anmärkningar beträffande överensstämmelsen mellan innehållet i 

utkastet till förordning och direktivets krav. Man har svarat på anmärkningarna och de har inte 

lett till några ändringar. I en del av anmärkningarna var det fråga om att bestämmelser om 

byggande redan ingår i markanvändnings- och bygglagen och de ska inte tas in på nytt i en 

förordning. I kommissionens kommentarer påpekades också att utkastet var för ”löst” i fråga 

om de byggnadstyper som ställts utanför tillämpningsområdet, och motsvarande till denna del 

alltså inte direktivet. Dessa anmärkningar berodde i första hand på missförstånd, eftersom 

direktivet om byggnaders energiprestanda innehåller klara grunder för en dylik nationell 

tolkning. De kommentarer som erhölls i samband med godkännandet har inte ändrat utkastets 

innehåll. 

2     Kort sammandrag av de viktigaste påpekandena i yttrandena 

Det nämndes att beredningen var ett utmärkt exempel på en interaktiv öppen process. Detta 

ansågs bra även om metoden är mera resurskrävande för alla parter. Även en del andra 

synpunkter. 



Det nämndes att utkastet innehåll var logiskt och förståeligt. Å andra sidan föreslogs också 

ändringar i paragrafernas ordningsföljd och till vissa delar efterlystes preciseringar samt 

finslipning av språket på några punkter. Det föreslogs också mycket exakta förbättringar av 

paragraferna. 

Remissinstansernas allmänna ståndpunkt var att förbättrad energiprestanda samt 

energisparande är viktiga saker för samhället och individen som måste skötas om. Det 

nämndes också att det befintliga byggnadsbeståndet förbrukar en betydande del av den energi 

vi använder och av denna orsak är åtgärder som förbättrar energiprestandan mycket effektiva 

och den kommande förordningen är en utmärkt och efterlängtad förbättring när det gäller att 

styra byggandet. 

I vissa utlåtanden ansågs tidtabellen utmanande men å andra sidan kände man till orsaken. 

Vikten av konsekvensbedömning i för- och efterhand betonades också. 

De många alternativen fick ett brett understöd. Man föreslog också ett helt nytt beräkningssätt 

för ombyggnader, å andra sidan fanns det sådana som ansåg att något beräkningssätt skulle 

utelämnas. Beräkningsmetoderna ansågs både bra och dåliga, man ville att standardanvändning 

skulle definieras noggrannare i en anvisning. Möjligheten att beakta frivilliga åtgärder i ett 

större, tillståndspliktigt projekt som genomförs senare ansågs bra. Möjligheten att beakta 

förnybar självförsörjande energi i kompenseringen ansågs vara en positiv sak, även om det i 

några yttranden föreslogs att detta skulle utnyttjas i större omfattning än enbart i fråga om 

användningen.   

Att kraven kopplas till tillståndsplikt ansågs allmänt vara en bra och ändamålsenlig lösning 

som minskar behovet av tolkning. Även den ytterligare flexibilitet som i detta sammanhang 

tillåts på grund av tekniska, funktionella och ekonomiska omständigheter, utöver den tidigare 

flexibilitet som hänför sig till ombyggnader, välkomnades med tanke på sökandet efter bästa 

möjliga helhetslösning. Å andra sidan ville man ha råd om hur de tekniska, funktionella och 

ekonomiska omständigheterna ska bedömas.  

Det sågs också som en risk att städerna har egna listor över ett stort antal byggnader som de 

vill skydda som pärlor från sin egen tidsperiod. Någon var också av den åsikten att 

förordningen inte alls borde utfärdas i denna form. 

Det ansågs mera lyckat med egna regler om reparations- och ändringsarbeten än att reglerna 

om nybyggnader som sådana utsträcks till att omfatta även ombyggnader. Yttrandena innehöll 

många ställningstaganden som gällde kompetens och resurser. I flera yttranden efterlystes 

rådgivningsmaterial för utbildning samt myndighetsarbete samt till stöd för det arbete som 

utförs av planerare och byggnadsägare. Att experter anlitas allt oftare ansågs förbättra 

kvaliteten på byggandet överlag. Som utgångspunkt för reparationer nämndes ofta även fukt- 

och inomhusluftproblem som påverkar hälsan.  

I samband med publiceringen efterlystes också omfattande information om tillgången till 

rådgivningsmaterial. Man efterlyste också anvisningar om hur utkastet till förordning ska 

tillämpas på brådskande inomhusluft- och fuktskadereparationer. 

Ombyggnadernas sysselsättande effekt, förbättrade affärsverksamhetsmöjligheter samt 

förbättrad internationell konkurrenskraft betraktades som positiva konsekvenser. 



Att byggnader som huvudsakligen används för andakt och religiös verksamhet undantas ansågs 

bra, å andra sidan nämndes också att det finns utrymme för förbättringar i kyrkors 

energiprestanda.  

Det påpekades att det fortfarande måste vara möjligt att beakta särdrag som är viktiga för att en 

ombyggnad ska lyckas tekniskt och för att bevara byggnadsarvet. Man fäste också 

uppmärksamhet vid att sunda byggnader måste förbli sunda samt vid de paragrafer i 

förordningen som gäller dessa saker, samt vid att alla de otaliga bestämmelser borde nämnas 

med stöd av vilka byggnader är skyddade och med stöd av vilka byggnader och byggd miljö 

kan skyddas även i fortsättningen. 

Det ansågs viktigt att de befintliga verktygen för planmässig fastighetshållning kan användas 

även för bedömning av möjligheterna att förbättra byggnaders energiprestanda och å andra 

sidan för bedömning av hur genomförda förbättringar lyckats. 

Man erbjöd också stöd för att underlätta informationen i samband med att helheten verkställs, 

till exempel sakkunnig- och kommunikationstjänster. 

 

3. Påpekanden om enskilda paragrafer i yttrandena om utkastet till miljöministeriets förordning om 

förbättring av byggnaders prestanda vid reparations- och ändringsarbeten (Remissversion) 

 Påpekanden om enskilda paragrafer i yttrandena 

3.1 Tillämpningsområde 

Tolkningen av vad som avses med tekniskt, funktionellt och ekonomiskt möjligt ansågs vara 

vid, men å andra sidan nödvändig, eftersom det är fråga om ny reglering. Särskild 

uppmärksamhet fästes vid att det är svårt att tolka var som är ekonomiskt genomförbart. Man 

påpekade att det finns risk för att tillståndsplikten utvidgas och att tillståndsnivån höjs till 

exempel så att en åtgärd som tidigare krävt åtgärdstillstånd nu börjar kräva bygglov. Det 

ansågs möjligt att kostnaderna stiger till följd av att tillståndsnivån höjs och att detta eventuellt 

har en minskande inverkan på reparationsaktiviteten. Det ansågs nödvändigt att utöka 

omfattningen av och kvaliteten på myndigheternas resurser. Det ansågs också nödvändigt att 

uppmuntra förbättringar av energiprestandan även på andra sätt än i samband med 

tillståndspliktiga arbeten. Man ville att det ska betonas att även skydd som baserar sig på andra 

lagar ska möjliggöra undantag. Det ansågs bra att den nuvarande flexibla 

tillämpningsprincipen förblir gällande. Å andra sidan påpekades att tolkningarna i 

kommunerna varierar stort och således orsakar ojämlikhet mellan medborgarna. Å andra sidan 

ansågs i vissa yttranden att dylika bestämmelser om ombyggnader minskar möjligheterna att 

tolka projekten på helt olika sätt. Små byggnadstillsynsenheter ansågs ha dåliga möjligheter till 

tolkning, handledning och rådgivning. Man ville att definitionen av vad som är tekniskt, 

funktionellt och ekonomiskt möjligt skulle preciseras bland annat därför att även om 

specialvillkoren uppfylls så är de inte nödvändigtvis kostnadseffektiva eller förnuftiga med 

tanke på resursanvändningen.   

3.2 Planering av hur byggnades energiprestanda förbättras 



Tillgången på experter och å andra sidan sakkunskapen att förstå konsekvenserna av olika 

reparationsalternativ sågs som en eventuell risk. Tillgången på konsulttjänster sågs som en risk 

i vissa yttranden. Man ville ha möjlighet att beakta anläggningsel när byggnaders egenskaper 

förbättras. Man ansåg att det momentet är bra där det konstateras att energiförbrukningen får 

öka, om byggnadens egenskaper förbättras och byggnadens energiprestanda ändå förbättras 

eller förblir oförändrad. Utöver det alternativ som baserar sig på beräknad förbrukning 

föreslogs ett alternativ som baserar sig på förbrukningen.    

3.3 Beräkningsprinciper 

I yttrandena togs ställning till det föreslagna sättet att dimensionera jordvärmesystem för den 

beräknade maximala effekten. Man påpekade också att någon dylik skyldighet inte uppställts 

för andra uppvärmningssystem. Möjligheten att beakta hybridsystem samt kostnadsoptimering 

ansågs viktig. Det föreslogs att punkten skulle slopas men å andra sidan var man också av den 

åsikten att den är på sin plats och dessutom borde det anges hur dimensioneringen verifieras 

liksom att det är fråga om dimensionering för den maximala effekten. Det ansågs viktigt att 

spelreglerna för beräkningen preciseras. Man önskade också att paragraftexten skulle 

preciseras till exempel i fråga om den grund på vilken förnybar energi fördelas som en fördel 

mellan de byggnader som deltar i produktionen. Det föreslogs också att förnybar 

självförsörjande energi som producerats i en byggnad helt och hållet skulle få räknas som en 

fördel oberoende av om den används i byggnaden. Man efterlyste noggrannare anvisningar om 

beräkning av kostnadseffektiviteten.  

3.4 Alternativa sätt att förbättra energiprestandan 

Jämförelsen av alternativa metoder och de beslut som fattas utifrån den ansågs kräva en 

fackman och övergripande förståelse av byggnadens egenskaper. Det ansågs också viktigt att 

betona att beräkningen av den totala energiförbrukningen skiljer sig från nybyggnader för att 

undvika missförstånd. I vissa yttranden påpekas att målet är att minska energiförbrukningen, 

men till exempel elåtgången eller spillvärme från anordningar som en byggnads huvudsakliga 

uppvärmningssystem har inte beaktats. Man ville att bedömningen av reparationer av enskilda 

byggnadsdelar och system skulle förtydligas. Man ville att terminologin skulle överensstämma 

med kraven på nybyggnader, i den mån den avviker. För fönster föreslogs också krav på g-tal 

samt att definitionen av energiförbrukning skulle preciseras. Man ville att kravet på E-tal samt 

kravet på U-värde skulle skärpas och lindras för vissa byggnader. Det konstaterades att något 

av alternativen alltid är användbart beroende på reparationens omfattning. Det föreslogs också 

att det alternativ som baserar sig på byggnadens energiförbrukning skulle utelämnas. Man ville 

att skillnaden mellan ventilations- och luftkonditioneringssystem skulle förklaras. Inverkan av 

passiva konstruktioner och installationstekniken på byggnaders inomhusklimat ansågs vara en 

bra sak. Man ville att skyldighetens omfattning skulle preciseras. Det föreslogs också att kravet 

på årsverkningsgrad för värmeåtervinning från ventilationen skulle krympas. Man funderade 

på hur förbättrad lufttäthet kunde beaktas och önskade att dess konsekvenser skulle lyftas fram 

bättre. Det föreslogs också att ett F-tal skulle lanseras, där man inte beaktar till exempel 

ersättande av fjärrvärme eller fjärrkyla med jordvärme eller ändring av elvärme till jordvärme 

vid beräkningen. Man ville att även den termiska massan skulle nämnas i samband med 

massivkonstruktioner. 

3.5 Planering av en byggnads energiprestanda vid flera samverkande reparationer 



Det ansågs att anlitandet av kompetenta planerare och planeringskyldigheten överlag 

förorsakar kostnader oberoende av tillståndstyp. Planmässig fastighetshållning sågs som ett bra 

sätt att förbättra energiprestandan och beakta även delreparationer, rentav så att tyngdpunkten 

skulle ligga på långsiktigt underhåll och service. Uppmärksamhet fästes också vid möjligheten 

att använda energikartläggning och bedömning av byggnadens skick som ett verktyg vid 

planering av förbättrad energiprestanda. 

3.6 Frivilliga åtgärder för att förbättra energiprestandan 

Det föreslogs att till exempel byte av elvärmebatterier till modernare kunde beaktas i det 

alternativ som baserar sig på energiförbrukningen, och man ville att även den besparing som 

erhållits genom mätning skulle beaktas. Det beräkningssätt som baserar sig på 

standardanvändning kritiserades för att det inte beaktar den minskning av energiförbrukningen 

som eventuellt följer av byte av anordningar. 

3.7 Klimatskärm och tekniska system 

Man ansåg att skyldigheten att säkerställa den byggnadsfysikaliska funktionsdugligheten var 

särskilt bra, likaså ansågs det synnerligen bra att inomhusklimatets kvalitet ska säkerställas. 

Uppmärksamhet fästes vid tillgången på planerare och kompetensnivån. I några yttranden 

funderade man också på om byggnadstillsynernas resurser räcker till. 

3.8 Ventilation 

Man efterlyste en klarare ställning för utsug av frånluft från ventilationen, eftersom 

byggnadstillsynsmyndigheternas tolkningar varierar mycket från ort till ort och ventilation som 

tar till vara värme med hjälp av lägenhetsspecifika anordningar betraktas som ett 

kostnadseffektivt alternativ. Det föreslogs att begreppet ventilation skulle bytas ut till 

inomhusklimat, eftersom det inbegriper luftväxling och renhet. Det föreslogs också skyldighet 

att inte försämra inomhusklimatets kvalitet. Det nämndes också att paragrafen styr 

utvecklingen mot mekanisk ventilation. 

3.9 Justering av tekniska system 

Möjlighet att genomföra reparationer och att fullgöra skyldigheten att justera systemen stegvis 

efterlystes på den grunden att kostnaderna kan periodiseras. Skyldigheten ansågs medföra 

kostnader. Det föreslogs också att det skulle räcka med att enbart förete en plan över 

justeringarna för byggnadstillsynsmyndigheten i samband med slutbesiktningen. Det ställdes 

också en fråga om den nivå som ska uppnås genom justeringarna. 

3.10 Påvisande av förbättringar i energiprestanda 

Man efterlyste exakta anvisningar om tolkningen av vad som avses med ekonomiskt möjligt 

för att underlätta myndigheternas arbete i samband med att utredningarna tas emot. Man ville 

att det skulle preciseras huruvida det som avses är beräkningar som baserar sig på faktisk 

användning eller standardanvändning. Bedömning av den totala samverkan av åtgärder för att 

förbättra energiprestandan som vidtas nu och i framtiden ansågs viktig, dock ville man att 

anordningars energiförbrukning skulle beaktas som en del av byggnadens egenskaper. Man 

ville framhäva betydelsen av tillsyn och kvalitetssäkring i genomförandefasen.   



3.11 Ikraftträdande 

Ikraftträdandet för byggnader som används av myndigheterna ansågs besvärlig ur 

hyresvärdarnas synvinkel. 

4  De viktigaste förslagen  

 

Syftet med förordningen är att ställa krav på förbättring av byggnaders energiprestanda i 

samband med reparationsarbeten samt att tillåta tre alternativa sätt att påvisa detta. Valet 

träffas av fastighetens/byggnadens ägare. Det ställs också specialvillkor för planeringen samt 

påvisandet av förbättringar i energiprestandan. 

 

I förordningen ges byggnaders ägare tre alternativa sätt att definiera nivån på förbättringen av 

byggnadens energiprestanda och å andra sidan hur förbättringen i prestandan påvisas. 

 

- Det första alternativet är att förbättra byggnadsdelarna förmåga att hålla 

värme till de krävda värdena. 

 

- Det andra alternativet är att iaktta det krav som ställts för byggnadstypen. 

Kravet uttrycks som talvärdet kWh/m
2
/år. Som balansgräns används 

byggnadens energiförbrukning som beräknas enligt standardanvändning. Vid 

beräkningen kan de anvisningar som är avsedda för nybyggnader tillämpas.  

 

- Det tredje alternativet är att beräkna den för byggnaden typiska totala 

energiförbrukningen som ett E-tal och minska det med det krävda värdet. 

Beräkningen baseras på standardanvändning. Vid beräkningen kan man 

tillämpa samma kalkylverktyg och anvisningar som för nybyggnader. 

 

- Kraven på tekniska system ska iakttas, oberoende av det valda alternativet, 

när de förnyas, byts ut eller helt nya installeras. 

 

Största delen av byggnadsbeståndet är uppfört på 1960-1970-talen. De typiska 

ytterväggskonstruktionerna (t.ex. betongsandwich-konstruktion) för denna tidsperiod har för 

närvarande klart överskridit sin tekniska livslängd och kräver reparationer.  

Med tanke på konstruktionerna är det ändamålsenligt att minska värmegenomgången till minst 

hälften av den ursprungliga, i många fall är isolering på nybyggnadsnivå helt möjlig och ofta 

även kostnadseffektiv. Vid alla beräkningar av tilläggsisolering är det naturligtvis mycket 

viktigt att kontrollera att konstruktionen fungerar byggnadsfysikaliskt korrekt. 

För bottenbjälklag är det inte ändamålsenligt att ställa andra krav än att försöka förbättra 

förmågan att hålla värme i mån av möjlighet.  

I samband med en fönsterrenovering är det kostnadseffektivast att byta ut fönstren till minst 

nybyggnadsnivå. Ofta är fönster som är bättre än nybyggnadsnivå kostnadseffektiva. Fördelen 

med fönster med god värmegenomgångskoefficient är också att de släpper igenom mindre av 

solens värmestrålning och således förhindrar överhettning sommartid. Lågt g-värde hos 

fönstret hjälper till att dämpa överhettning sommartid.  

 



En byggnads arkitektur har också stor betydelse för energiförbrukningen. Till följd av det 

mångfasetterade befintliga byggnadsbeståndet samt de valda uppvärmningssystemen behövs 

det flera olika alternativ för att byggnadernas energiprestanda ska kunna förbättras 

kostnadseffektiv i samband med reparation och byte av byggnadsdelar utan att kraven leder till 

orimligheter. Byggnader med många vinklar och stora fönster förbrukar vanligtvis klart mera 

energi än byggnader med kompakt arkitektur. De absoluta energiförbrukningsskillnaderna 

mellan störst och minst är större i äldre byggnader (ca 50-60 kWh/m
2
) och mindre i nyare 

byggnader (ca 25-30 kWh/m
2
). De procentuella skillnaderna är cirka 18-20 % oberoende av år. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är möjligt att uppnå kravnivån genom att kombinera vissa ändringar.  

 

I förslaget till förordning motsvarar energiförbrukningskravet i bostadshöghus höghusen 

ungefär i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet beroende på geometrin. Exempelvis i ett 

höghus från 1970-talet uppnås detta genom att ventilationen utökas med effektivt 

tillvaratagande av värme och fönstren förbättras till nybyggnadsnivå samt genom att fasadens 

U-värden halveras jämfört med de ursprungliga. 

Beroende på byggnaden och det valda alternativet är det möjligt att uppnå kravnivån också 

genom att till exempel tilläggsisolera klimatskärmen. 

 

Det krävda E-talet jämförs med byggnaden själv. Det vill säga för byggnaden beräknas dess E-

tal enligt de ursprungliga lösningarna, vilket måste krympas med ett procenttal enligt kraven. 

Beräkningen av E-tal betonar energieffektiv användning av el, och gör det möjligt att utnyttja 

ökad användning av till exempel förnybar energi vid beräkningen. 

I småhus uppnås det krävda E-talet vanligtvis när till exempel fönstren byts ut (när de nått 

slutet på sin livslängd) och ventilationen utökas med effektivt tillvaratagande av värme och det 

befintliga uppvärmningsystemet bevaras. 

 

Beskrivningen gäller ett typiskt småhus som är byggt i enlighet med 

byggbestämmelserna 1976.  

1: ventilationen görs mekanisk (SFP: 2 och LTO 75%),  

2: ytterväggarnas U-värde 0.4 =>0.2.  

3: ytterväggar och fönsterbyte U: 2.1 =>1.  

4: Ytterväggar, fönster och ventilation 

 



I bostadshöghus (1970-talet) uppnås det krävda E-talet vanligtvis när ventilationen utökas med 

tillvaratagande av värme och fönstren förbättras till nybyggnadsnivå (när de nått slutet på sin 

livslängd). Bostadshöghus har vanligtvis fjärrvärme så i dem är det inte så vanligt att 

uppvärmningssättet ändras. 

I kontorsbyggnader uppnås det krävda E-talet vanligtvis när man förbättrar ventilationens 

förmåga att ta till vara värme och börjar styra belysningen samt ventilationen (behovsstyrd 

belysning och ventilation). Det är också förnuftigt att byta fönster som nått slutet på sin 

livslängd till minst nybyggnadsnivå. Samtidigt är det möjligt att minska överhettningen 

sommartid med lösningar som hänför sig till fönsterglasens beläggning samt skuggningen av 

fönster. När kontoret värms med olja eller el uppnås det krävda E-talet vanligtvis om 

uppvärmningsformen ändras till fjärrvärme, jordvärme eller pelletar. 

 

I projekt där myndighetstillstånd behövs övervakar byggnadstillsynsmyndigheten att kraven 

uppfylls. För reparationsåtgärder för vilka myndighetstillstånd inte behövs ligger det i 

fastighetsägarens eget intresse att bevaka de egna fördelarna.  

   

Kraven på enskilda byggnadsdelar bidrar till att till exempel fönster som är sämre än de 

nationella kraven inte installeras i byggnader när fönstren byts ut. I Finland har CE-märkning 

varit frivillig, men den blir obligatorisk från och med 1.7.2013. Även sådana fönster som inte 

uppfyller de nationella kraven i Finland kan CE-märkas och märks i andra EU-länder, men de 

ska inte kunna installeras i byggnader i Finland med hänvisning till att de uppfyller de 

nationella kraven eftersom de är CE-märkta. Samma risk föreligger i fråga om vissa andra 

byggprodukter. Detta är en sak som framhävs särskilt i fråga om så kallade mormorsstugor, 

och det finns en stor risk att odugliga produkter marknadsförs åt just privatpersoner som inte 

känner till saken. Risk för missbruk finns naturligtvis alltid, men i eventuella tvistemål är det 

bättre för rättssäkerheten när man kan åberopa nationella krav som produkten måste 

överensstämma med.  

Av jämförelseländerna ligger grundtanken i utkastet till förordning närmast Sveriges nya 

byggregler, dock så att de kravnivåer som beretts i Finland är moderata. I de tyska kraven finns 

en likadan indelning i olika kravnivåer för nya och befintliga byggnader. 

 

Finlands geografiska läge är emellertid avsevärt nordligare än Sveriges, där 71 procent av 

byggnadsmassan ligger längre söderut än Finland. I Norge är motsvarande siffra 58 procent. 

Övriga jämförelseländer ligger i sin helhet i klart mildare områden. 

 

Det föreslås att bestämmelserna, som utfärdas med stöd av markanvändnings- och bygglagen, 

utfärdas i form av miljöministeriets förordning och att de därefter sammanställs till en del av 

byggbestämmelsesamlingen. I sammanställningen medtas dessutom delar av 

motiveringspromemorian för att underlätta tolkningen. Med stöd av miljöministeriets allmänna 

behörighet kan det dessutom skrivas förklaringar som gör det möjligt att uppfylla kraven i 

förordningen om man följer dem. Vad användbarheten beträffar motsvarar detta tämligen bra 

den traditionella byggbestämmelsesamlingen.  

 

I det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda 2010/31/EU avses med en 

byggnads energiprestanda den beräknade eller uppmätta energimängd som behövs för att 

uppfylla det energibehov som är knutet till normalt bruk av byggnaden, vilket bland annat 

inbegriper energi som används för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och 



belysning. När en byggnads egenskaper enligt användningsändamålet förbättras kan 

energiförbrukningen öka trots att byggnadens energiprestanda förbättras. En byggnads 

energiprestanda är ett relativt begrepp för den helhet som består av energiförbrukningen och 

byggnadens egenskaper. 

 

En sak som måste beaktas särskilt även vid ombyggnader är dämpningen av överhettning 

sommartid. Överhettning kan dämpas effektivt även med passiva metoder som att välja fönster 

med lågt g-värde vid fönsterbyte. 

 

 

4.1 Bemyndigande att utfärda förordning 

 

I markanvändnings- och bygglagen (132/1999) föreskrivs om uppförande av byggnader och 

117 g § i markanvändnings- och bygglagen innehåller ett bemyndigande att utfärda förordning.  

 

 

4.2 Inverkan och krav 

 

Byggnadsbeståndet i Finland är förenat med stor besparingspotential i fråga om 

energiförbrukningen. Enligt utredningar repareras byggnader för närvarande först när deras 

tekniska livslängd klart är över. 

 

Om en byggnad som nått slutet på sin tekniska livslängd repareras så att nivån på 

konstruktionerna blir ungefär hälften bättre än den ursprungliga nivån, kan man enligt 

utredningar uppnå en energibesparing på cirka 6 procent inom hela byggnadsbeståndet före 

2020.  

 

Bestämmelserna förpliktar till att utföra endast de förbättringar som är bedöms vara tekniskt, 

funktionellt och ekonomiskt möjliga. Ett tilläggsattribut är kostnadseffektivitet, som bedöms 

med avseende på ekonomisk lönsamhet, till exempel återbetalningstiderna.  

 

Uppskattningarna av inverkan varierar, eftersom byggnadsbeståndet är heterogent och man kan 

inte säkert kan bedöma i vilken ordning och mot vilka typer av byggnader reparationerna i 

respektive livscykelfas riktar sig. Också reparationsfrekvensen varierar, i vissa fastigheter görs 

de med framförhållning och i andra åter i praktiken för sent med tanke på en planmässig 

fastighetshållning.  

 

Vissa åtgärder, som installation av ventilation, är ett ändringsarbete som är svårt att förutsäga 

eftersom beslutet fattas av byggnadens ägare. Exempelvis i bostadshöghus företräds ägaren av 

aktieägarna när de är samlade till bolagsstämma och i småhus av byggnadens ägare.  

 

Åtgärder som förbättrar en byggnads energiprestanda förbättrar också boendekomforten samt 

minskar trycket på stigande driftskostnader. Förbättrad energiprestanda har också betydelse för 

byggnaders bevarande, eftersom en byggnad bevaras bäst när den används på ett förnuftigt sätt 

som också är motiverat enligt ekonomiska mätare. Enligt utredningar bevaras en byggnad och 

behåller den sitt värde bäst när den används på ett förnuftigt sätt som också är motiverat enligt 

ekonomiska mätare. 

 

5  Detaljmotivering  



 

1 § Tillämpningsområde 

 

”Denna förordning tillämpas på byggnader där energi används till belysning, uppvärmning av 

utrymmen och ventilation eller till kylning för att upprätthålla ett ändamålsenligt inomhusklimat och 

där det utförs sådana reparations- eller ändringsarbeten som kräver bygglov eller åtgärdstillstånd 

enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller där ändringar görs i byggnadens 

användningsändamål. 

 

Följande byggnader och kategorier av byggnader enligt 117 g § 2 mom. i markanvändnings- 

och bygglagen omfattas inte av skyldigheten att förbättra energiprestandan: 

 

1) byggnader som är skyddade, om iakttagandet av bestämmelserna skulle medföra 

sådana ändringar i de skyddade delarna som inte kan anses godtagbara, 

 

2) produktionsbyggnader där produktionsprocessen avger en så stor mängd 

värmeenergi att det inte behövs någon annan uppvärmningsenergi över huvud taget 

eller endast en obetydlig mängd sådan energi för att den önskade rumstemperaturen 

ska uppnås, eller produktionslokaler där en omfattande värmeisolering utanför 

uppvärmningsperioden skulle leda till en skadlig höjning av rumstemperaturen eller 

väsentligt öka förbrukningen av kylenergi, 

 

3) byggnader med en yta på högst 50 m
2, 

 

4) jordbruksbyggnader som inte är avsedda för boende och som har en låg 

energiförbrukning, 

 

5) växthus, skyddsrum eller andra byggnader vars användning för sitt ursprungliga 

ändamål försvåras oskäligt när kraven enligt denna förordning på förbättring av 

energiprestandan iakttas, 

 

6) fritidsbostäder som inte försetts med sådana uppvärmningssystem som är avsedda 

att användas året om, 

 

7) flyttbara byggnader som uppförs tillfälligt för en viss tid och vars 

användningsändamål inte förändras väsentligt i samband med att de flyttas,  

 

8) byggnader som används för andakt och religiös verksamhet.” 

 

Bestämmelserna gäller sådana reparationer av byggnader som kräver tillstånd enligt 

markanvändnings- och bygglagen när det i samband med dem är möjligt att förbättra 

energiprestandan enligt en bedömning utifrån den tekniska, funktionella samt ekonomiska 

genomförbarheten. 

 

Med tekniskt genomförbar avses en lösning som planeras och genomförs så att väsentliga 

tekniska krav, bland annat fukttekniska, brandtekniska, ljudtekniska samt 

inomhusklimategenskaper, inte försämras. 

Med en funktionellt genomförbar lösning avses en lösning som leder till att användningen av 

byggnaden eller en del av den för det tänkta ändamålet inte försämras kännbart jämfört med 

den ursprungliga lösningen. 



 

Med ekonomiskt genomförbar avses en lösning som kan genomföras kostnadseffektivt. I 

motiveringen till markanvändnings- och bygglagen sägs att vid den ekonomiska bedömningen 

gäller i tillämpliga delar samma variabler som vid den beräkning av den kostnadsoptimala 

nivån som används vid allmän beräkning av nationella kravnivåer; beräkningsperioden är 30 år 

för bostadshus och 20 år för andra byggnader, om inte den normala livslängden för den 

byggnadsdel, det system eller det delsystem som beräkningen gäller är kortare.  

 

Tillämpningsområdet enligt markanvändnings- och bygglagen används i förordningen för att 

underlätta den praktiska tillämpningen. I samband med reparations- och ändringsarbeten på en 

officiellt skyddad byggnad ska förordningen tillämpas i den mån som de ändringar som 

tillämpningen leder till kan anses godtagbara. Byggnader som i huvudsak är avsedda för 

andakt och religiös verksamhet ska vara undantagna.  

 

Skyldighet att bedöma kostnadseffektiviteten föreligger inte utom när den som påbörjar ett 

byggprojekt vill ha undantag från förordningens krav på den grunden. 

 

Utgångspunkten för myndighetstillsynen över byggande är tillsynen ska vara anpassad till 

byggprojektets behov. Uppförande av en ny byggnad förutsätter alltid bygglov. För sådana 

byggprojekt som en konstruktion eller anordningar förutsätts i allmänhet åtgärdstillstånd och i 

vissa fall kan det räcka med enbart anmälan. Tolkningen av tillståndsplikten varierar från 

kommun till kommun eftersom den praktiska tillämpningen av bestämmelserna i stor 

utsträckning bygger på bygglovsmyndigheternas prövningsrätt.  

 

Markanvändnings- och bygglagstiftningens tillsynssystem stödjer sig i mycket stor 

utsträckning på förhandstillsyn genom tillståndsförfarandet. I och med tillståndsförfarandet 

berörs byggprojekt av de administrativa rättsmedlen. 

 

Typiska exempel på sådana produktionsbyggnader som avses i punkt 2 är processindustrins 

anläggningar, såsom stål- och pappersfabriker, men även mindre byggnader kan vara 

produktionsbyggnader.  

 

Med tanke på bättre energiprestanda är till exempel tilläggsvärmeisolering i samband med att 

gavelfasaden byts ut på en byggnad av en viss ålder en betydande förbättring av byggnaden 

som helhet trots att gavelns area i förhållande till hela klimatskärmens area inte är stor och den 

byts ut som en separat åtgärd. Samma logik gäller när fönstren byts ut stegvis. Att ett enskilt 

litet eller några små fönster byts ut, till exempel tvättrumsfönstren, har i allmänhet inte någon 

betydande inverkan när man ser till hela byggnaden. Enligt utredningar lönar det sig även här 

ofta att välja ett vanligt fönster som åtminstone uppfyller kraven. Vanligen är det också 

förmånligast.  

 

Den grundläggande principen i markanvändnings- och bygglagen när det gäller 

reparationsarbeten på byggnader har länge varit att även om någon enstaka åtgärds inverkan 

inte är betydelsefull för byggnaden som helhet, så får den rådande situationen ändå inte 

försämras. 

 

 

2 § Planering av hur energiprestandan förbättras 



 

”Vid energiberäkningen i fråga om reparations- och ändringsarbeten på byggnader eller 

ändring av en byggnads användningsändamål, vid val av kalkylverktyg och vid presentation av 

resultaten tillämpas miljöministeriets förordning om byggnaders energiprestanda (Finlands 

byggbestämmelsesamling 2/11). 

 

Om en byggnads användningsändamål förblir oförändrat, behöver ingen beräkning av 

rumstemperaturen under sommartid göras, om det på annat sätt kan säkerställas att 

byggnadens egenskaper inte försämras av reparationen eller ändringen. 

 

Den som påbörjar ett reparations- eller ändringsprojekt ska i samband med den planering som 

tillståndet kräver och utifrån projektets omfattning och den arbetsmetod som valts och i fråga 

om varje byggnadsdel och varje system eller hela byggnaden, presentera åtgärderna för att 

förbättra byggnadens energiprestanda.  

 

Om en byggnads egenskaper enligt användningsändamålet förbättras, får byggnadens 

energiförbrukning öka kalkylmässigt i överensstämmelse med de förbättrade egenskaperna.” 

 

Paragrafen gäller en situation där den som påbörjar ett byggprojekt väljer det alternativ som 

baserar sig på beräkning. I princip föreligger inget krav på beräkning om man iakttar kraven på 

enskilda byggnadsdelar. 

 

Paragrafen innehåller en förpliktelse att tillämpas miljöministeriets förordning 2/11 vid 

energiberäkning, vid val av kalkylverktyg samt vid prestation av resultaten. På så sätt kunde 

man utnyttja samma aktörer som utför beräkningar som vid nybyggnader, och det behövs inte 

heller några omfattande nya anvisningar eller program för beräkningen. De maximala 

energiförbrukningsnivåer som meddelats enligt byggnadskategori för nybyggnader ska inte 

tillämpas på ombyggnader. Ombyggnader ska beröras av kraven i 4-7 § som ska tillämpas i 

samband med planeringen av reparationer. 

 

Oberoende av det valda sättet ska man inte behöva göra någon beräkning av rumstemperaturen 

under sommartid, om det visas på något annat sätt att förhållandena inte förändras när 

byggnadens användningsändamål förblir oförändrat. Till denna del krävs inte att förhållandena 

ska förbättras. Överhettning under sommartid kan dämpas till exempel genom valet av fönster i 

samband med fönsterbyte eller genom andra separata passiva metoder. 

 

Om man väljer att göra en helhetsberäkning för byggnaden i stället för att förbättra enskilda 

byggnadsdelar till en nivå som överensstämmer med kraven så görs kalkylerna för byggnadens 

standardanvändning. Med standardanvändning avses standardmönstret för användning av 

byggnaden. En byggnads faktiska användning avviker ofta från den standardiserade 

användningen på grund av användarnas verksamhet. Den standardiserade användningen 

behövs så att man i alla kalkyler använder samma utgångsvärden för byggnadens användning 

(luftvolymer, gränsvärden för uppvärmning och kylning, konsumentutrustning, belysning, 

människor, användningstid, användningsgrad och ventilationens driftstid). Då kan man styra 

byggnadens egenskaper genom föreskrifter och verksamheten, som varierar beroende på 

användarna, påverkar inte beräkningen. Enligt undersökningar kan inverkan av olika 

användarvanor vara av klassen 10-20 procent. Om man tänker standardanvändning som 

nollgräns, så kan intervallet mellan ytterligheterna vara 20-40 procent. Det behövs också 



anvisningar och upplysning utöver att byggnadernas egenskaper förbättras i samband med 

reparationsarbeten. 

 

I paragrafen gjordes det också möjligt att förbättra en byggnads egenskaper trots att den 

absoluta energiförbrukningen ökar. Det mest typiska exemplet på en sådan situation är i 

samband med att mekanisk ventilation installeras i sådana byggnader som värms med t.ex. 

fjärrvärme och där ventilationen av någon orsak har varit bristfällig. Installationen av ett 

mekaniskt till- och frånluftssystem ökar elförbrukningen men minskar behovet av 

uppvärmning och förbättrar i regel också inomhusklimatets kvalitet. Då förbättras byggnadens 

energiprestanada i förhållande till dess egenskaper. Exempelvis inom EEmontti-projektet 

utreddes saken i samband med reparationer av gamla egnahemshus. Projektets mål var att 

halvera uppvärmningskostnaderna. Genom att installera ett till- och frånluftssystem med 

värmepump som tar till vara värmen i en byggnad utrustad med elvärme och frånluftssystem 

samt genom att byta ut de elektriska värmeelementen till moderna nåddes en betydande 

besparing i energiförbrukningen och samtidigt förbättrades inomhusklimatet kännbart. I ett 

dylikt fall minskar energiförbrukningen och förbättras i allmänhet inomhusklimatet, men i en 

byggnad där det inte har funnit någon fungerande ventilation kan den absoluta 

energiförbrukningen öka. 

  

I allmänhet ska det förutsättas specialplaner för åtgärder som är beroende av 

myndighetstillstånd för att tillstånd ska kunna beviljas. Anvisningar om 

beräkningsförfarandena utgör bilaga till denna motiveringspromemoria. 

 

3 § Beräkningsprinciper 

 

 

”Om sådana åtgärder som förbättrar en byggnads energiprestanda och som gäller byggnadsdelar eller 

tekniska system helt eller delvis har lämnats ogjorda kan de kompenseras så att nivån på de övriga 

åtgärder som ska genomföras är högre än kravnivån.  

 

Gemensam produktion och förbrukning av förnybar självförsörjande energi för flera byggnader som är 

belägna nära varandra kan räknas som en fördel om energin används i de byggnader som bidrar till 

energiproduktionen. 

 

Byggnadens huvudsakliga uppvärmningssystem ska dimensioneras minst för beräknad maximal 

värmeprestanda. I beräkningen av värmeprestandan behöver inte andelen av varmt bruksvatten tas 

med. 

 

Förhindrande av överhettning under sommartid genom passiva metoder kan räknas som en fördel då 

en förbättring av byggnadens energiprestanda planeras.” 

 

Paragrafen möjliggör kompensering så att byggnadens beräknade totala energiförbrukning 

uppnås även om någon enskild byggnadsdel inte uppfyller kraven. Detta betyder att någon 

annan byggnadsdel måste ha tillräckligt bättre förmåga att hålla kvar värme än kravnivån.  

 

Det görs möjligt att utnyttja förnybar energi som flera byggnader producerar tillsammans. 

Detta gäller endast byggnader och grupper av byggnader som ligger i omedelbar närhet av 

varandra, men det betyder inte återköp av energi som säljs till exempelvis en kommersiell 



aktör. Man får fördel endast till den del som energin kan användas i byggnaden och den ska 

vara gemensamt producerad.  

 

Det förutsätts att det huvudsakliga uppvärmningssystemet dimensioneras minst för beräknad 

maximal värmeprestanda exklusive andelen av varmt bruksvatten. Den energi som behövs för 

att värma upp vatten måste beaktas när uppvärmningsenergin beräknas som en helhet, men 

varmt vatten kan produceras med en annan energiform än den som används för att producera 

den värme som behövs för att värma upp byggnaden. Härigenom vill man möjliggöra så 

kallade hybridlösningar när det är kostnadseffektivare än att producera all värmeenergi som 

behövs med en energiform.  

Enligt 3 mom. ska byggnadens huvudsakliga uppvärmningssystem dimensioneras minst för 

beräknad maximal värmeprestanda. I beräkningen av värmeprestandan behöver inte andelen av 

varmt bruksvatten tas med. 

 

Exempelvis, om man ska byta ut en byggnads huvudsakliga uppvärmningssystem till 

jordvärme och dimensioneringen samt planeringen görs i enlighet med vad som föreskrivs i 

paragrafen, så räknas kondensvärme inte som en faktor som minskar värmebehovet. I 

specialbyggnader, till exempel affärsbyggnader, där det finns mycket värmeproducerande 

anordningar eller där det bildas mycket kondensvärme från kylmaskiner, kunde detta dock 

beaktas till vissa delar. Det vore ändamålsenligt att dimensionera kollektorslangen för 

jordvärme för den maximala värmeprestandan, eftersom det i allmänhet är svårt och orsakar att 

förlänga ut den i efterhand. Även utrymmet för värmepumparna behöver dimensionernas för 

den maximala effekten, medan den värmepump som betjänar uppvärmningen av byggnaden 

kunde dimensioneras endast för den ytterligare värmeprestanda som behövs när den används 

för ovannämnda ändamål, och i dimensioneringen kan beaktas kondensvärmen från 

anordningarna. När man förfar på detta sätt blir uppdateringskostnaderna för det huvudsakliga 

uppvärmningssystemet skäligare om byggnadens huvudsakliga användningsändamål eventuellt 

ändras under byggnadens livscykel. 

 

3 mom. ska inte gälla situationer där byggnaden har ett fungerande uppvärmningssystem som 

är dimensionerat för beräknad maximal värmeprestanda, men man vill producera en del av den 

energi som behövs för uppvärmningen med förnybara självförsörjande energiformer genom att 

lägga till dem. 

 

I 4 mom. görs det möjligt att beakta passiva metoder som dämpar överhettning i beräkningen 

även vid ombyggnader. I paragrafen görs det möjligt att beakta passiva metoder i beräkningen 

vid bedömning av energiprestanden även hos det befintliga byggnadsbeståndet. På så sätt 

säkerställs att de tillgängliga passiva metoderna utnyttjas och de uppmuntras genom att de lyfts 

fram särskilt. 

 

 

4 § Krav på byggnadsdelar 

 

”När förbättringar av en byggnads energiprestanda planeras och genomförs i fråga om byggnadsdelar 

ska följande krav iakttas: 

 



1) Yttervägg: Ursprungligt U-värde x 0,5, dock högst 0,17 W/(m
2
 K). Vid ändring av 

byggnadens användningsändamål det ursprungliga U-värdet x 0,5, dock 0,60 W/(m
2
 K) 

eller bättre. 

 

2) Vindsbjälklag: Ursprungligt U-värde x 0,5, dock högst 0,09 W/(m
2
 K). Vid ändring av 

byggnadens användningsändamål det ursprungliga U-värdet x 0,5, dock 0,60 W/(m
2
 K) 

eller bättre. 

 

3) Bottenbjälklag: Energiprestandan förbättras i den utsträckning det är möjligt. 

 

4) Nya fönster och ytterdörrar: U-värdet ska vara 1,0 W/(m
2
 K) eller bättre. Vid reparation 

av gamla fönster och ytterdörrar förbättras förmågan att hålla värme i den utsträckning 

det är möjligt.” 

 

Paragrafen innehåller krav på värmegenomgångskoefficienter för enskilda byggnadsdelar, 

kraven tillämpas om man har valt det första alternativet i 8 §. 

 

Kravnivåerna utreddes tillsammans med VTT och till uppdraget hänförde sig specialvillkoret 

att de ska uppnås genom att man använder kända, sedvanliga tekniker och lösningar så att 

kostnaderna för åtgärderna är skäliga, de är alltså så att säga kostnadsoptimala när man 

granskar hela byggnadsbeståndet ur markoekonomisk infallsvinkel. Exempel tilläggsisolering 

upp till en viss tjocklek medför inte större risk än tunn isolering, om planeringen och 

genomförandet sköts korrekt. Om man åter slarvar med planeringen och/eller genomförandet, 

så är slutresultatet i stor utsträckning detsamma oberoende av hur mycket isolering man 

använt. Kraven på tilläggsisolering är måttfulla.  

 

I fråga om fönster och dörrar stannade man för samma U-värde som i de gällande 

byggbestämmelserna som gäller nybyggnader. I samband med byte kan man då i normala fall 

använda serietillverkade fönster och dörrar, som i allmänhet är förmånligare på grund av de 

stora produktionsvolymerna. 

 

I samband med att fönster repareras ska det räcka att uppnå ursprunglig eller bättre nivå, men 

någon egentlig förbättringsskyldighet föreligger inte. 

 

Enligt utredningar borde man alltid i samband med reparationer på klimatskärmen fästa 

särskild uppmärksamhet vid skydd mot väder och övriga förhållanden och hur det lyckats, 

oberoende av exempelvis mängden isolering. 

  

 

5 § Krav på tekniska system 

 

”När de tekniska systemen i en byggnad totalrenoveras, förnyas eller byts ut ska följande krav 

iakttas: 

 

1) En värmemängd som motsvarar minst 45 procent av den värmemängd som behövs för 

uppvärmning av ventilationen i en byggnad ska tas till vara ur frånluften i byggnadens 

ventilation. Årsverkningsgraden för värmeåtervinningen ska således vara minst 45 

procent. 

 

2) Den specifika eleffekten för ett mekaniskt till- och frånluftssystem får vara högst 2,0 

kW/(m³/s). 

 



3) Den specifika eleffekten för ett mekaniskt frånluftssystem får vara högst 1,0 kW/(m³/s). 

 

4) Den specifika eleffekten för luftkonditioneringssystem får vara högst 2,5 kW/(m³/s). 

 

5) Verkningsgraden för uppvärmningssystem förbättras i den utsträckning det är möjligt i 

samband med att anordningarna och systemen byts ut. 

 

6) När vatten- och/eller avloppssystem byts ut tillämpas det som föreskrivs om nybyggnad.” 

 

Paragrafen innehåller krav på byggnadens tekniska system, när system förnyas, byts ut eller 

helt nya installeras.  

 

När det gäller tekniska system stannade man för samma kravnivåer som för nybyggnader. 

Motiveringen är i stor utsträckning densamma som i fråga om fönster och dörrar, dvs. en 

serietillverkad produkt är i allmänhet förmånligast. Det är möjligt att avvika från kravnivåerna 

på tillräckliga grunder. 

 

Exempelvis i samband med att ventilationsanläggningens aggregat byts ut måste aggregaten 

uppfylla kraven, men hela det befintliga systemet behöver inte nå upp till kravnivån, om bara 

aggregaten förnyas. När hela systemet byts ut eller man installerar ett nytt måste kravnivån i 

allmänhet nås. Ett undantag kunde gälla dimensioneringen av kanalerna i en gammal byggnad 

på grund av utrymmesbrist, varvid man inte alltid når kravnivån för systemet. 

 

 

6 § Krav på energiförbrukning enligt byggnadskategori 

 

”När förbättringar av en byggnads energiprestanda planeras och genomförs genom en 

minskning av den energiförbrukning som är baserad på standardanvändning av byggnaden 

ska följande krav på energiförbrukningen iakttas enligt byggnadskategori:  

 

1) Små-, rad- och kedjehus ≤ 180 kWh/m
2
 

 

2) Bostadsvåningshus ≤ 130 kWh/m
2
 

 

3) Kontor ≤ 145 kWh/m
2
 

 

4) Undervisningsbyggnad ≤ 150 kWh/m
2
 

 

5) Daghem ≤ 150 kWh/m
2
 

 

6) Affärsbyggnad ≤ 180 kWh/m
2
 

 

7) Byggnad för inkvarteringsrörelse ≤ 180 kWh/m
2
 

 

8) Annan idrottshall än is- och simhall ≤ 170 kWh/m
2
 

 

9) Sjukhus ≤ 370 kWh/m
2
 

 



I paragrafen definieras en byggnads maximala energiförbrukning enligt byggnadskategori när 

man har valt det andra alternativet i 8 §. Enheten är kWh/m
2
 och beräkningsperioden är ett år. 

En kort beräkningsanvisning utgör bilaga till denna motiveringspromemoria. 

Beräkningsprinciperna är i regel desamma som har använts för nybyggnader. 

 

Med energiförbrukning avses den totala energi som byggnaden förbrukar per år för 

uppvärmning, elapparater och kylning, exklusive de olika energiformernas 

produktionsförluster vare sig de produceras på fastigheten eller utanför. 

 

Kravnivåerna utreddes tillsammans med VTT och till uppdraget hänförde sig specialvillkoret 

att de ska uppnås genom att man använder kända, sedvanliga tekniker och lösningar så att 

kostnaderna för åtgärderna är skäliga, de är alltså så att säga kostnadsoptimala när man 

granskar hela byggnadsbeståndet ur markoekonomisk infallsvinkel. Det ska vara möjligt att 

avvika från kravnivåerna i fråga om enskilda projekt. 

 

Enligt utredningar borde man alltid i samband med reparationer på klimatskärmen fästa 

särskild uppmärksamhet vid skydd mot väder och övriga förhållanden och hur det lyckats, 

oberoende av exempelvis mängden isolering. 

 

 

7 § Krav på E-tal enligt byggnadskategori 

 

” När förbättringar av en byggnads energiprestanda planeras och genomförs genom en 

minskning av den totala energiförbrukning (E-tal, kWh/m²) som är baserad på 

standardanvändning av byggnaden, ska den för byggnaden typiska förbrukningen beräknas 

enligt byggnadskategori i enlighet med följande formler:  

 

1) Små-, rad- och kedjehus: det krävda E-talet ≤ 0,8 x det beräknade E-talet 

 

2) Bostadsvåningshus: det krävda E-talet ≤ 0,85 x det beräknade E-talet 

 

3) Kontor: det krävda E-talet ≤ 0,7 x det beräknade E-talet 

 

4) Undervisningsbyggnad: det krävda E-talet ≤ 0,8 x det beräknade E-talet 

 

5) Daghem: det krävda E-talet ≤ 0,8 x det beräknade E-talet 

 

6) Affärsbyggnad: det krävda E-talet ≤ 0,7 x det beräknade E-talet 

 

7) Byggnad för inkvarteringsrörelse: det krävda E-talet ≤ 0,7 x det beräknade E-talet 

 

8) Idrottshall, gäller inte is- och simhall: det krävda E-talet ≤ 0,8 x det beräknade E-talet 

 

9) Sjukhus: det krävda E-talet ≤ 0,8 x det beräknade E-talet” 

 

Paragrafen innehåller sätt att bestämma kraven på minskning av en byggnads totala 

energiförbrukning enligt byggnadskategori när man har valt det tredje alternativet i 8 §. 

Enheten är E-tal, kWh/m
2
 och beräkningsperioden är ett år. I detta alternativ kan man beakta 



ökad användning av förnybar energi. Beräkningen går till så att man tillämpar den beräkning 

av E-tal som trädde i kraft 1.7.2012 och som används för nybyggnader. I beräkningen ingår då 

också en energiformsfaktor, om man har valt detta alternativ.  

 

En kort beräkningsanvisning utgör bilaga till denna motiveringspromemoria.  

Beräkningsprinciperna är dock i regel desamma som för nybyggnader. I samband med 

beredningen har beräkningen gjorts så att E-talet beräknas enligt de lösningar som tillämpades 

vid den tidpunkt då byggnaden uppfördes i byggnader vilkas användningsändamål har förblivit 

oförändrat och i byggnader vilkas användningsändamål har ändrats görs beräkningen enligt de 

lösningar som tillämpats vid den senaste ändringen av byggnadens användningsändamål. 

 

Kravnivåerna utreddes tillsammans med VTT och till uppdraget hänförde sig specialvillkoret 

att de ska uppnås genom att man använder kända, sedvanliga tekniker och lösningar så att 

kostnaderna för åtgärderna är skäliga, de är alltså så att säga kostnadsoptimala när man 

granskar hela byggnadsbeståndet ur markoekonomisk infallsvinkel. Det ska vara möjligt att 

avvika från kravnivåerna i fråga om enskilda projekt. 

 

Enligt utredningar borde man alltid i samband med reparationer på klimatskärmen fästa 

särskild uppmärksamhet vid skydd mot väder och övriga förhållanden och hur det lyckats, 

oberoende av exempelvis mängden isolering. 

 

8 § Alternativa sätt att förbättra energiprestandan 

 

”Den som påbörjar ett tillståndspliktigt byggprojekt ska välja något av följande alternativ för 

att förbättra byggnadsdelarnas eller byggnadens energiprestanda: 

  

1) ) byggnaden uppfyller kraven på byggnadsdelar enligt 4 § när det gäller byggnadsdelar 

som ska totalrenoveras eller förnyas och när det gäller nya byggnadsdelar, 

   

2) byggnadens energiförbrukning är högst så stor att kraven enligt 6 § uppfylls, 

   

3) byggnadens totala energiförbrukning är högst så stor att kraven enligt 7 § uppfylls. 

 

I de fall då byggnadens tekniska system totalrenoveras, förnyas eller byts ut tillämpas kraven 

enligt 5 §, oberoende av valet av alternativ enligt 1 mom. för byggnadsdelen eller byggnaden.” 

 

I paragrafen åläggs den som påbörjar ett byggprojekt att välja någon av de alternativa 

metoderna för att förbättra energiprestandan i samband med reparationer:  

 

- Det första alternativet är att förbättra byggnadsdelarna förmåga att hålla 

värme till jämförelsevärdet enligt föreskrifterna. Jämförelsevärdena ingår i 4 

§ i förslaget till förordning.  

 

- Det andra alternativet är att iaktta kravet på energiförbrukning för 

byggnadstypen. Kravet har talvärdet kWh/m
2
/år. Som balansgräns används 

byggnadens energiförbrukning. Vid beräkningen kan man tillämpa de 

anvisningar som är avsedda för beräkning i fråga om nybyggnader. 

Beräkningen görs för standardanvändning och för den uppvärmda nettarean, 



som summan av alla uppvärmda våningsplansareor räknat enligt 

ytterväggarnas inneryta. Den uppvärmda nettoarean kan också beräknas från 

uppvärmd bruttoarea med avdrag för ytterväggarnas konstruktionsarea. 

Kraven på en byggnads energiförbrukning i enlighet med byggnadernas 

användningskategorier ingår i 6 § i förslaget till förordning. 

 

- Det tredje alternativet är att beräkna den för byggnaden typiska totala 

energiförbrukningen som E-tal och minska det med mängden enligt kraven. 

Vid beräkningen kan man tillämpa samma kalkylverktyg och anvisningar 

som för nybyggnader. Som balansgräns används byggnadens totala 

energiförbrukning. Beräkningen görs för standardanvändning. Kraven på 

byggnadens totala energiförbrukning i enlighet med byggnadernas 

användningskategorier ingår i 7 § i förslaget till förordning. Det föreskrivs 

särskilt om energiformsfaktorerna genom förordning av statsrådet och de är 

desamma som för nybyggnader. 

 

- När de tekniska systemen totalrenoveras, förnyas och byts ut ska värdena i 5 

§ iakttas oberoende av vilket av alternativen 1-3 man valt.  

 

I 4-7 § i förslaget till förordning anges de krav som ska uppfyllas genom de valda 

förfarandena.  

 

Massiva ytterväggar 

 

Stockbyggnader med 180 millimeter tjocka väggar uppfyller kraven på nybyggnader för 

väggarnas del, så det uppstår i allmänhet inget krav på tilläggsisolering av väggarna. Vid 

tunnare väggkonstruktioner kan U-värdet kompenseras med andra reparationer om det anses 

ändamålsenligt på grundval av prövning i det enskilda fallet. I allmänhet är stockväggar inte 

föremål för sådana reparationsåtgärder i samband med vilka skyldighet att förbättra 

energiprestandan uppstår. Detsamma gäller massiva tegelväggkonstruktioner i byggnader vars 

ursprungliga användningsändamål blir oförändrat. Vid olika ändringar av 

användningsändamålet i mera krävande riktning måste saken utredas även för väggarnas del så 

att man kan försäkra sig om att till exempel boende- eller användningsförhållandena är sunda. 

Det måste emellertid vara möjligt att tilläggsisolera väggar enligt vad som sagts ovan, om 

fastighetsägaren vill det och planen eller bestämmelserna inte uppställer några hinder. Vid 

detta förfarande ska fastighetsägaren ha möjlighet att välja mellan olika åtgärder. 

 

Ventilationssystem 

 

För ventilationssystemens del förbättras verkningsgraden när man i samband med att 

aggregaten byts ut ersätter dem med utrustning på en nivå som motsvarar nybyggnader. Nya 

ventilationssystem borde planeras och genomföras i överensstämmelse med kraven på 

ventilation i nybyggnader. I gamla byggnader finns det inte alltid tillräckligt med utrymme för 

installationerna, till exempel för kanaler som överensstämmer med nybyggnader, så vid behov 

kunde man på denna grund utifrån en utredning som tillställs myndigheten godkänna en 

systemspecifik verkningsgrad som är sämre än för nybyggnader. Detta problem finns i regel 

inte när aggregaten byts ut. 

 



 

 

Linjesaneringar 

 

Vid linjesaneringar ska utgångspunkterna vara desamma. Energibesparande inverkan har bland 

annat korrekt dimensionerat och genomfört vattenledningsnät, justering av trycket i 

vatteninstallationerna och flödena i vattenarmaturer, användning av fastighetsspecifik 

konstanttryckventil vid behov, inställning av temperaturen på varmt bruksvatten och 

dimensionering av strömningen i cirkulationsröret, värmeisolering av det varma 

bruksvattensystemet, mätning och fakturering av den lägenhetsspecifika vattenförbrukningen, 

vatteninstallationernas vattentäthet och möjligheten att upptäcka läckor, underhåll av WC-

installationer och andra vattenarmaturer, uppföljning och analys av vattenförbrukningen, 

återkommande information till de boende. 

 

Med hjälp av vattenmätare kan man också följa hur vattentäta vatteninstallationerna är och för 

det andra hitta ett läckage lättare än enbart med hjälp den information som fastighetsmätaren 

ger. Nyttan är mångfaldig och dessutom sparar man både vatten och energi. Man sparar energi 

på två sätt. Å ena sidan förbrukar processning och transport av kallt vatten i rörsystemen energi 

och å andra sidan förbrukar uppvärmningen av bruksvatten ännu mera energi. Besparingen 

syns i värmeräkningen och inte i vattenräkningen, om vattnet värms med till exempel 

fjärrvärme eller med samma energiform som används för att värma byggnaden under den kalla 

årstiden. 

 

Tillsammans med avloppsvattnet försvinner från byggnaden den värme som är bunden i 

vattnet, och som har producerats med någon anordning i byggnaden. Teknik som utnyttjar 

värmen i avloppsvatten håller på att utvecklas och blir i något skede ekonomiskt lönsam även i 

större skala. I det befintliga byggnadsbeståndet måste det vara möjligt att utnyttja också denna 

teknik även på så sätt att den tillvaratagna värmen kan utnyttjas vid beräkning av byggnadens 

balans. 

 

Byggnadens täthet 

 

Att förbättra byggnadens täthet är ett sätt att förbättra byggnadens energiprestanda. Samtidigt 

minskar draget och boendekomforten ökar. Det är ändamålsenligt att mäta luftläckagetalet 

innan ytmaterialet monteras om det är möjligt, till exempel efter att luftslussen monterats, men 

innan väggmaterialet fästs. Genom att förbättra lufttätheten kan byggnadens energiförbrukning 

minskas med flera procent jämfört med tidigare likadan användning. Besparingen består i att 

ventilationen börjar fungera bättra och å andra sidan minskar värmebehovet. Att tätheten 

förbättrats kan påvisas med hjälp av mätningar före och efter reparationerna. Den uppnådda 

förbättringen är en del av förbättringen av energiprestandan. I detta sammanhang måste man 

försäkra sig om att ersättningsluften räcker till och att ventilationen också fungerar som helhet. 

 

Mycket energieffektiva fönster 

Att det bildas imma på utsidan av välisolerande fönster under vissa väderförhållandena och för 

det andra under vissa tider på dygnet och vissa årstider är en omständighet som framkommit 

klart i diskussionen om mycket energieffektiva fönster. Fenomenet kan förhindras eller 



åtminstone minskas kännbart på flera olika sätt och det är en sak som är bra att nämna även i 

planeringshandlingarna, om det är typiskt för de valda fönstren att det bildas imma på dem 

under vissa förhållanden. När man funderar på anskaffningen av fönster kan man välja olika 

lösningar för att minska fenomenet. Det vore möjligt att använda fönster som är effektivare än 

kravnivån till exempel för att kompensera andra åtgärder. På samma sätt som det är möjligt att 

minska fenomenet med imma kan man dämpa överhettning under sommartid. Som passiva 

metoder fungerar till exempel skuggande planteringar, takskägg och ytbeläggningar fungerar 

för bägge syftena. I samband med att fönstren byts ut fungerar också ett lågt g-värde hos 

fönstret som passivmetod. 

Delar i tekniska system 

 

Föreskrifter om effektivitetskrav på värmepannor ingår i del D7 (Effektivitetskrav på 

värmepannor) i byggbestämmelsesamlingen. 

 

Det har utfärdats en förordning om cirkulationspumpar (641/2009), som trädde i kraft 

1.1.2013. 

 

Det har utfärdats en förordning om fläktar (327/2011), som trädde i kraft 1.1.2013. 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 206/2012 gäller elektriska nätanslutna 

luftkonditioneringsapparater med nominell kapacitet på ≤ 12kW för kylning, eller 

uppvärmning om produkten inte har någon kylningsfunktion, och komfortfläktar med elektrisk 

ineffekt ≤ 125W. 

 

 

9 § Förbättring av energiprestandan vid flera samverkande reparationer 

 

”Om den som påbörjar ett byggprojekt har valt ett alternativ enligt 8 § 1 mom. 2 eller 3 

punkten, ska det utarbetas en plan för hur byggnadens energiprestanda förbättras genom 

samverkande reparationer. Planen ska lämnas in till byggnadstillsynsmyndigheten i samband 

med ansökan om tillstånd. Åtgärderna enligt planen kan genomföras stegvis som flera 

separata reparationsprojekt. Nödvändiga ändringar av planen kan göras i ett senare skede. 

 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska i samband med planeringen av sådana samverkande 

reparationer som förbättrar energiprestandan visa den totala effekten av de förbättrande 

åtgärderna. 

 

Den totala effekten behöver inte bedömas separat, om de krav som anges i 4 § iakttas enligt 

byggnadsdel och kraven enligt 5 § iakttas som sådana i fråga om de tekniska systemen i 

samband med ett byggprojekt, eller om effekten på byggnadens energiprestanda till följd av en 

förbättring av energiprestandan i samband med en reparation som kräver myndighetstillstånd 

är ringa eller obefintlig.  

 

Om byggnadens ägare förbättrar byggnadens energiprestanda i samband med planmässig 

service eller reparation eller planmässigt underhåll, som inte kräver tillstånd, kan effekterna 

av åtgärderna beaktas vid ansökan om tillstånd för ett projekt som genomförs senare.” 

 



I paragrafen redogörs det för hur man ska gå till väga om man vill använda ett alternativ enligt 

8 § 2 eller 3 punkten som baserar sig på helhetsberäkning. 

Syftet med paragrafen är att göra det möjligt att på förhand bedöma samverkan av reparationer 

som sker stegvis. Samtidigt uppmuntras planmässig och långsiktig fastighetshållning. Den 

centrala tanken med paragrafen är att de åtgärder som ska genomföras ska kunna genomföras i 

samband med tillståndet. Avsikten är inte att göra det möjligt att lämna åtgärderna ogjorda till 

exempel genom att hänvisa till ett nytt uppvärmningssystem som utnyttjar förnybar energi och 

som eventuellt kommer att installeras senare. Med nödvändiga ändringar avses i 1 mom. 

ändringar i de metoder som används för att förbättra energiprestandan i den reparationsfasen. 

Syftet med punkten är inte göra det möjligt att skjuta fram skyldigheten, utan att göra det 

möjligt att fullgöra skyldigheten med någon annan metod än vad som planerats tidigare. 

Det berättas också hur man ska påvisa att energiprestandan förbättras antingen som helhet med 

en plan eller genom att visa att byggnadsdelarnas U-värden förbättrats eller att systemkraven 

har iakttagits. 

Planen kan vara en del av de redskap som används för en planmässig fastighetshållning. Det 

kan vara fråga om t.ex. en bruks- och underhållsanvisning eller en underhållsplan, som 

uppgörs t.ex. på grundval av en bedömning av skicket till vilken kan hänföra sig även en 

energikartläggning eller undersökning om byggnadens skick. 

Underhållsplanen kan användas som utgångsdata för reparationsprogrammet. I ett 

reparationsprogram på lång sikt kan man också på förhand planera åtgärder för att förbättra 

eller upprätthålla energiprestandan som vidtas i olika faser i samband med reparationer. I 

årsreparationsprogrammet kan man precisera de delar av reparationsprogrammet som ska 

genomföras årligen.  

Även andra redskap för en planmässig fastighetshållning med tillräckligt innehåll kan 

utnyttjas. Planen kan vara separat eller utgöra en del av andra specialplaner som behövs för att 

få myndighetstillstånd.  

Som plan ska också i tillämpliga delar kunna användas energiutredningen enligt 

miljöministeriets förordning 2/11 "Byggnaders energiprestanda, Föreskrifter och anvisningar 

2012". 

I paragrafen möjliggörs att mindre, dokumenterade åtgärder som förbättrar energiprestandan 

beaktas i en plan för helheten, om sådana vidtas på byggnaden i någon reparationsfas. 

 

Härigenom försöker man uppmuntra förbättringar av energiprestandan även vid reparationer 

som påverkar energiprestandan men som inte kräver tillstånd enligt markanvändnings- och 

bygglagen, t.ex. installation av paneler som utnyttjar solenergi är inte alltid en tillståndspliktig 

åtgärd. Den som påbörjar ett byggprojekt ska påvisa åtgärdernas effekt på den beräknade 

förbättringen av energiprestandan, som är baserad på byggnadens standardanvändning.  

 

Samverkan av flera mindre förbättringar kan vara lika stor som en förbättring med betydande 

inverkan. Avsikten är att framhäva den långsiktiga fördelen med att fastighetsägaren bevakar 

sina intressen. Den som påbörjar ett byggprojekt ska kunna påvisa åtgärdernas effekt på den 



beräknade energiförbrukningen, som baserar sig på byggnadens standardanvändning, om man 

vill utnyttja de vidtagna åtgärderna i samband med tillståndsförfarandet. 

 

Man ska kunna visa upp tillräcklig dokumentering över åtgärderna i samband med att 

effekterna av åtgärden verifieras. Tillräcklig dokumentering kan finnas t.ex. i samband med 

bruks- och underhållsanvisningen.  

 

 

10 § Klimatskärm och tekniska system 

 

”I samband med sådana åtgärder som förbättrar energiprestandan hos byggnadens 

klimatskärm ska den som påbörjar ett byggprojekt se till att klimatskärmen samt fogarna 

mellan fönster och ytterdörrar och de omgivande konstruktionerna tätas så att 

värmeisoleringsskikten skyddas mot sådan påverkan av luftströmmar som försvagar 

isoleringsförmågan. 

 

Vid planering och genomförande av reparation eller byte av en byggnads klimatskärm och 

tekniska system, ska sådana åtgärder väljas som gör att konstruktionernas korrekta värme-, 

ljud- och fukttekniska funktioner samt deras brandtekniska isolering säkras.” 

 

I paragrafen ställs krav på de saker som måste beaktas vid planeringen samt genomförandet. 

Kraven hänför sig till konstruktionernas byggnadsfysikaliska funktion samt beaktandet av ljud- 

och brandtekniska frågor. 

 

Tilläggsvärmeisolering i samband med att klimatskärmen byts ut eller genomgår en 

omfattande reparation är ett krävande arbetsmoment med tanke på den fukttekniska funktionen 

också när det gäller skydd mot väder och andra förhållanden medan arbetet pågår. Med 

välplanerat och genomfört samt tillräckligt övervakat skydd mot väder och andra förhållanden 

kan man säkerställa att den fukt som kommer in i konstruktionen under arbetet inte försämrar 

konstruktionens planerade byggnadsfysikaliska funktion när konstruktionen färdigställts. 

Skydd mot väder och andra förhållanden är lika viktigt även vid lättare åtgärder som riktar sig 

mot klimatskärmen, t.ex. i samband med byte av yttertak, fönster, täckning eller ytbeläggning, 

om fasadens förmåga att hålla vatten har försämrats efter att t.ex. rappningen eller brädningen 

avlägsnats innan den nya anbringas. 

 

Vid valet av isolering måste man också komma ihåg att de ljudtekniska egenskaperna ska 

bevaras liksom brandsäkerheten som helhet. Isoleringars ljudisoleringsförmåga och 

brandegenskaper avviker från varandra och det är av största vikt att beakta denna sak redan i 

den inledande planeringsfasen. 

 

 

11 § Ventilation 

 

”Vid planering av ventilationssystem tillämpas miljöministeriets förordning om byggnaders 

inomhusklimat och ventilation (Finlands byggbestämmelsesamling 1/11). 

 

Vid beräkning av energiförbrukningen eller den totala energiförbrukningen för bostadshus ska 

ventilationskoefficienten 0,5 1/h användas, om den planerade ventilationen inte överstiger 



denna koefficient. Vid beräkningar i planerna för andra byggnader än bostadshus ska det 

användas ett sådant värde på ventilationskoefficienten som uppfyller kraven för nybyggnad, 

om den planerade ventilationen inte överstiger detta värde. 

 

När det gäller byggnader med mekanisk frånluftsventilation eller självdragsventilation ska den 

som påbörjar ett byggprojekt vid behov i de planer som gäller åtgärder som förbättrar 

byggnadens energiprestanda visa hur en korrekt fungerande ventilation säkerställs och hur ett 

tillräckligt intag av tilluft säkras.  

 

När en byggnads energiprestanda förbättras genom installation av lägenhetsspecifika 

mekaniska till- och frånluftssystem som tar till vara värmen ska systemen planeras och tas i 

bruk så att tillufts- eller frånluftsventilationen genom ytterväggen inte medför men för hälsan i 

andra lägenheter. I övrigt tillämpas 10 § i denna förordning.” 

 

I paragrafen förutsätts att man i samband med att en ny ventilationsanläggning installeras kan 

påvisa att byggnadens energiprestanda inte försämras som helhet eller i förhållande till 

byggnadens egenskaper. Den minimiventilationskoefficient som ska användas i planerna 

definieras och man åläggs att beakta ventilationen i den beräknade bedömningen av 

byggnadshelheten, om de åtgärder som förbättrar energiprestandan beräknas i enlighet med 

alternativ 2 eller 3 i 8 §. Syftet är att säkerställa att man vid beräkningen inte får en fördel av 

ventilation som inte fungerar jämfört med en byggnad som är försedd med fungerande 

ventilation. 

 

I paragrafen åläggs man också att redan i planeringsfasen säkerställa att ventilationen fungerar 

korrekt samt att intaget av tilluft är tillräckligt, om åtgärden är sådan att ventilationens funktion 

eller intaget av tilluft kan försämras i samband med den. Krav ställs också på planeringen och 

installationen av lägenhetsspecifika ventilationsanläggningar som tar till vara värmen och som 

installeras i efterhand. 

 

Effektivare ibruktagande av nya lägenhetsspecifika ventilationsanläggningar som tar till vara 

värmen förutsätter att man hittar fungerande lösningar som är lätta att upprepa för utblåsning 

genom ytterväggen.  

 

 

12 § Säkerställande av att tekniska system fungerar korrekt 

 

”Den som påbörjar ett byggprojekt ska i samband med en tilläggsisolering av eller en 

förbättrad lufttäthet i byggnadens klimatskärm eller en betydande del av den eller i samband 

med fönsterbyte eller en förbättring av fönstrens energiprestanda, eller efter åtgärder för 

förbättring av ventilationen dokumenterat säkerställa att värme- och ventilationssystemet 

fungerar korrekt och med hög energiprestanda samt till behövliga delar skapa jämvikt i och 

justera byggnadens tekniska system. 

 

En verifikation över utförda åtgärder ska lämnas in till byggnadstillsynsmyndigheten i 

samband med slutbesiktningen av det tillståndspliktiga arbetet.” 

 

I paragrafen åläggs man att göra en grundinställning av de tekniska systemen samt säkerställa 

att uppvärmningssystemet fungerar korrekt i samband med en tilläggsisolering, förbättring av 



lufttätheten, byte eller förbättring av fönster eller dörrar samt åtgärder för att förbättra 

ventilationen. Om systemen inte underhålls eller justeras samtidigt är risken för att den erhålla 

värmebesparingen ska vädras ut uppenbar. Genom kravet försöker man också säkerställa att 

inomhusklimatet bevaras på åtminstone ursprunglig nivå. 

 

I samband med de grundinställningarna samt underhåll av systemen ska man beakta vikten av 

dokumentering för att säkerställa regelbundet underhåll. Dokumenteringen kunde göras t.ex. 

genom att man antecknar de vidtagna åtgärderna i byggnadens bruks- och underhållsanvisning 

eller i en separat handling som fogas till byggnadens bruks- och underhållsanvisning. Det 

väsentliga är att uppgifterna bevaras i byggnadens underhållshistoria fast disponenten och/eller 

servicebolaget eller ägaren till ett småhus byts ut.  

 

I samband med ett tillståndspliktigt arbete ska en verifikation över de vidtagna åtgärderna 

företes för byggnadstillsynsmyndigheten. Byggnadstillsynsmyndigheten ska ha möjlighet att 

arkivera verifikationen som bilaga till protokollet över slutbesiktningen. 

 

13 § Påvisande av förbättringar i energiprestandan 

 

”En förbättring av energiprestandan när det gäller fönster, ytterdörrar och delar av 

klimatskärmen kan påvisas med en värmegenomgångskoefficient enligt 4 § eller med en ännu 

mindre koefficient. En förbättring av energiprestandan hos tekniska system kan påvisas i 

enlighet med kraven enligt 5 § eller genom en lösning med en ännu högre energiprestanda. 

 

Genom en planering som beaktar den totala effekten av ändringarna påvisas att helheten av de 

åtgärder för förbättrad energiprestanda som genomförts i samband med ändringar och 

reparationer förbättrar energiprestandan vid standardanvändning av byggnaden i minst den 

omfattning som avses i 6 och 7 §. 

 

Om den som påbörjar ett byggprojekt önskar att sådana tidigare genomförda åtgärder enligt 9 

§ som inte förutsätter tillstånd och som förbättrar energiprestandan vid standardanvändning 

av byggnaden räknas till godo, ska det i samband med tillståndsansökan lämnas in behövliga 

utredningar till byggnadstillsynsmyndigheten.” 

 

I paragrafen berättas hur man påvisar åtgärder för att förbättra energiprestandan som vidtagits i 

samband med reparationer. Dessutom berättas hur man ska gå till väga om byggnadens ägare 

vill utnyttja frivilliga åtgärder enligt 9 §. 

 

 

 

 

 

14 § Ikraftträdande 

 

”Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013. På andra byggnader än de som används av 

myndigheter tillämpas förordningen dock från och med den 1 september 2013.” 

 

I paragrafen bestäms om förordningens ikraftträdande. Förordningen ska tillämpas på 

byggnader som används av myndigheter från och med ikraftträdandet och på andra byggnader 



först från och med 1.9.2013. Genom avtrappningen försöker man betona att byggnader som är 

i myndigheternas användning utgör ett exempel, såsom direktivet om byggnaders 

energiprestanda EPBD (2010/31/EU), som delvis genomförs genom denna förordning, styr 

medlemsländerna att göra.  

 

Förordningen ska tillämpas på projekt som kräver tillstånd enligt markanvändnings- och 

bygglagen och som påbörjas efter att förordningen börjat tillämpas. För byggnader som är i 

myndigheternas användning betyder detta projekt som påbörjats 1.6.2013 eller därefter och för 

samtliga byggnaders del projekt som påbörjats 1.9.2013 eller därefter. 

 

Med byggnader som är i myndigheternas användning avses i detta sammanhang sådana 

byggnader vars huvudsakliga användningsändamål är sådant att de organ som är verksamma i 

dem har myndighetsuppgifter som baserar sig på lagstiftning. 

 

 

6  Ekonomiska konsekvenser av förslaget ti l l  förordning  

 

Samma uppgifter i anslutning till konsekvensbedömningen har också använts för att bedöma 

konsekvenserna av förslaget till ändring av markanvändnings- och bygglagen till de delar som 

bemyndigande att utfärda förordning om förbättringar av energiprestandan i samband med 

ombyggnader har möjliggjorts och de eventuella konsekvenserna av förordningen beskrivits i 

ändringen. En del av konsekvensbedömningarna är sådana att de har använts endast i denna 

motiveringspromemoria fast de delvis baserar sig på samma material och bedömningar.   

Konsekvenser för hushållen  

Målet är att de åtgärder för att förbättra energiprestanda som vidtas vid reparationer ska var 

kostnadseffektiva. Åtgärderna bör vanligen kombineras med reparationer som görs av andra 

orsaker och de är då också ekonomiskt motiverade. Merparten av vårt byggnadsbestånd 

används av hushållen. Av alla fastigheter i Finland är 1 246 000 bostadshus och ungefär 

214 000 byggnader som inte används av hushållen för boende.  På sikt kan bättre 

energiprestanda ge besparingar i energikostnaderna samtidigt som byggnadens marknadsvärde 

påverkas positivt. Kostnaderna varierar från projekt till projekt. Reparationer som påverkar 

energiprestanda och som oftast är kostnadseffektiva för fastighetsägaren kan vara exempelvis 

att i samband med någon annan reparation av en konstruktion eller ett system förse 

vindsbjälklaget med extra värmeisolering, sätta in nya energieffektiva fönster, förbättra 

tätningen i väggarna eller ändra uppvärmningssystem när det gamla är uttjänt. 

En rad olika utredningar (bland annat VTT) visar exempelvis att extra värmeisolering som görs 

uppifrån utan ändrade konstruktioner i vindsbjälklag i vanliga småhus (140 kvadratmeter) 

kostar cirka 2 000 euro, extra värmeisolering i ytterväggar som görs utifrån cirka 7 000 euro, 

extra värmeisolering underifrån av bottenbjälklag i trossbotten ungefär 9 000 euro och utbyte 

av fönster till treglasfönster ungefär 11 000 euro. I beloppen ingår kostnader för arbete. De 

extra kostnaderna för att uppdatera mekanisk frånluftsventilation till mekanisk till- och 

frånluftsventilation är cirka 3 500 euro. Uppdateringen kostar sammanlagt omkring 4 000–

6 000 euro, varav investeringar i anläggningar (aggregat och tilluftskanaler) står för cirka 

2 900–3 000 euro och kostnader för arbete för ungefär 2 000–2 500 euro. Sammantaget sett 

uppgår de totala kostnaderna för att byta till jordvärme i snitt till 10 000–25 000 euro beroende 

på om ett konventionellt hus redan har ett vattenburet uppvärmningssystem eller inte. 



Investeringarna i anläggningar kostar omkring 6 000–15 000 euro och kostnaderna för arbete 

uppgår till omkring 4 000–10 000 euro. Investeringarna vägs upp av besparingarna i 

energikostnader, vilket ger lägre boendekostnader när investeringen har återbetalats. 

Kostnaderna för projektering utgör ungefär fyra procent av alla byggkostnader. Kostnaderna 

för att planera åtgärderna för att förbättra energiprestanda ingår där. Projekteringskostnaderna 

stiger således inte av åtgärderna när byggnadens energiprestanda förbättras i samband med 

reparationer. Kostnaderna för att planera installationsteknik utgör ungefär en och en halv 

procent av byggkostnaderna för nya byggnader och något mer vid reparationer beroende på 

byggarbetets art och omfattning. I utredningarna finns också antydningar om att den 

tilläggsinsats som behöv för planeringen och tillsynen över arbetet även i övrigt har en positiv 

inverkan på den övergripande kvaliteten på projektgenomförandet. 

Kostnaderna för tillstånd påverkas mycket av om åtgärderna för att förbättra energiprestanda 

kräver bygglov eller åtgärdstillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen. Tanken är att 

åtgärderna kostnadseffektivt ska kombineras med tillståndspliktiga reparationer. Reparationer 

skulle alltså medföra kostnader för tillstånd också utan åtgärderna att förbättra energiprestanda. 

Nedan följer exempel på tillståndskostnader för att byta ut fönster och dörrar i en villa på 150 

kvadratmeter och ett flervåningshus på 1 500 kvadratmeter i en stor kommun, en relativt stor 

kommun och mediankommunen. Som fönsterarea tillämpas 15 procent av arean i 

jämförelsebyggnaden. I ett flervåningshus i en stor kommun kostar bygglov 1 543 euro, 

åtgärdstillstånd 1 053 euro och ett förfarande jämförbart med anmälan av åtgärd 318,50 euro 

för fönster och dörrar. I en relativt stor kommun kostar bygglov 600 euro, åtgärdstillstånd 270 

euro och anmälan av åtgärd 80 euro. I mediankommunen kostar bygglov 431 euro, 

åtgärdstillstånd 116 euro och åtgärdsanmälan 65 euro. I ett småhus i en stor kommun kostar 

bygglov 1 543 euro, åtgärdstillstånd 220 euro och ett förfarande jämförbart med anmälan av 

åtgärd 176,75 euro för att byta ut fönster och dörrar. I en relativt stor kommun kostar bygglov 

195 euro, åtgärdstillstånd 120 euro och anmälan av åtgärd 80 euro. I mediankommunen kostar 

bygglov 147,50 euro, åtgärdstillstånd 116 euro och åtgärdsanmälan 65 euro. På sikt kan de 

kommunala avgifterna för bygglov komma att stiga eftersom kommunerna finansierar sin 

byggnadstillsyn med dem. Kostnaderna påverkas alltså av vilken typ av tillstånd det krävs.  

Företagsekonomiska konsekvenser  

Reparationsobjekt i företagsägo kommer att beröras av de nya förpliktelserna beträffande 

energiprestanda vid reparationer. Beroende på projektens omfattning och art kommer 

investeringskostnaderna för reparationer att stiga. Förpliktelserna tillför reparationerna större 

värde och kräver större planering av objekten. Vidare kommer byggprodukter och 

installationssystem som förbättrar byggnaders energiprestanda att efterfrågas i större grad. 

Reparationerna har en positiv effekt på sysselsättningen. Exempelvis planeringsbyråer och 

byggfirmor som är specialiserade på energieffektiva renoveringar får större 

verksamhetsmöjligheter i takt med att reparationerna blir fler och kvaliteten stiger. Den 

föreslagna lagstiftningen medverkar till att kompetensen inom energieffektiva reparationer 

förbättras och energieffektiva produkter kan tas fram eftersom efterfrågan på energieffektiva 

byggprodukter ökar. Det kan också förbättra företagens konkurrenskraft på den europeiska 

marknaden.  

Konsekvenser för den offentliga ekonomin  



I samband med konsekvensbedömningen när byggnadsbestämmelserna bereddes (2011) 

frågade man bland annat om förslaget har några konsekvenser för finansieringen av de 

offentliga samfunden eller resursfördelningen till dem. Rakennustarkastusyhdistys RTY ry 

säger i sitt svar ”Kommunernas byggnadstillsyn borde få mera resurser – utgiftsökningen kan 

kompenseras med tillståndsavgifter och avgiftshöjningar.” 

Det uppskattas att arbetsmängden vid kommunernas byggnadstillsyn kommer att öka på grund 

av att energieffektivitetsaspekten beaktas i större utsträckning än tidigare. Om kommunerna 

inte förmår öka resurserna för byggnadstillsynen uppskattas tillståndsbehandlingstiderna bli 

längre. Beaktandet av energieffektivitetsaspekten föranleder utbildningsbehov för 

byggnadstillsynens personal. Dessutom leder propositionen till att rådgivningsuppgifterna vid 

byggnadstillsynen ökar. Det är svårt att bedöma tilläggskostnadernas omfattning. De nya 

förpliktelserna beträffande energiprestanda vid reparationer kommer att gälla statsägda 

renoveringsobjekt. Samtidigt gäller de också kommunerna som måste göra sina fastigheter mer 

energieffektiva. Investeringskostnaderna för reparationer ökar av förpliktelserna beroende på 

projektens omfattning och art.  

Konsekvenser för kostnaderna för enskilda objekt 

 

Enligt VTT:s utredning varierar de ekonomiska konsekvenserna för enskilda objekt mycket 

beroende på marknadssituationen och det geografiska läget. Den bärande tanken med kraven 

på ombyggnader är att en konstruktion/anordning repareras när den har nått slutet på sin 

livslängd eller måste ersättas eller bytas ut t.ex. för att användningsändamålet ändras. Av 

denna orsak är kostnadseffekterna i huvudsak mycket små om energiprestandan förbättras 

samtidigt. 

 

TTY har med hjälp av EKOREM modellen (Heljo, 2005) undersökt hur energiprestandan hos 

bostads-, affärs- och det offentliga byggnadsbeståndet i Finland kan förbättras. Enligt 

undersökningen är lönsamma reparationsåtgärder på olika byggnadsdelar: 

 

– Ventilation 

Det lönar sig inte att ändra mekanisk frånluftsventilation eller självdragsventilation till till- och 

frånluftssventilation bara för att spara energi. Om man vill göra detta till exempel på grund av 

inomhusluftens kvalitet lönar det sig att välja en teknik för att tillvarata värme som är 

effektivare än grundalternativet. (TTY) 

 

– Vindsbjälklag 

I gamla byggnaders vindsbjälklag finns mycket tilläggsisolering men isoleringen kan göras 

ännu tjockare. Tilläggsisolering i byggnader med åstak kan vara en självständig åtgärd. 

Tilläggsisolering av oventilerade vindsbjälklag kan i praktiken göras endast i samband med att 

yttertaket repareras. (TTY) 

 

– Ytterväggar 

Det lönar sig att tilläggsisolera ytterväggar när man även annars har för avsikt att byta ut 

väggbeklädnaden. Kostnaderna för tilläggsisolering av ytterväggarna stiger om man blir 

tvungen att byta ut även andra byggnadsdelar på grund av isoleringen. (TTY) 

 

 



– Fönster 

I stället för gamla fönster som nått slutet på sin livslängd lönar det sig att välja fönster med så 

bra U-värde som möjligt. (TTY) 

 

– Lägenhetsspecifik mätning av bruksvatten 

Lägenhetsspecifik mätning och fakturering av bruksvatten sänker förbrukningen permanent 

med ca 20 %. En tid efter det att mätningen inletts kan minskningen vara ännu större. (TTY) 

 

– Sänkning av inomhustemperaturen 

Att sänka inomhustemperaturen är en billig och enkel åtgärd. Den kan permanentas genom 

fortlöpande uppföljning och justering. (TTY) 

 

– Behovsstyrd ventilation och belysning 

I servicebyggnader hör behovsjusterad och behovsstyrd ventilation och belysning till är de 

viktigaste justeringsåtgärderna. (TTY) 

 

– Ändringar i uppvärmningssättet 

Det lönar sig att ersätta oljeeldning med en jordvärmepump. (TTY) 

 

Uppskattningarna av marginalkostnaderna för åtgärder för att förbättra energiprestandan som 

vidtas i samband med reparationer varierar beroende på källa mellan 0 och 25 procent. Dessa 

uppskattningar kan inte direkt jämföras kostnadsökningen, eftersom de har beräknats på hela 

byggnadsbeståndet. Kostnaderna för ett enskilt projekt kan vara mycket små, men det finns 

också byggnader där kostnaderna för att uppnå kravnivån blir stora. I genomsnittsbyggnader är 

kostnaderna skäliga i förhållande till den uppnådda nyttan och återbetalningstiden är lika med 

reparationens livslängd. Kostnaden för förbättring av energiprestandan är endast kostnaden för 

förbättringen jämfört med det ursprungliga, eftersom reparationen skulle göras i vilket fall som 

helst. 

 

Reparationsåtgärder som vanligtvis inte orsakar merkostnader i praktiken, fast 

energiprestandan skulle förbättras i samband med dem, är t.ex. byte av fönster och dörrar samt 

byte av ventilationsaggregat, om åtgärderna skulle utföras i vilket fall som helst.  

 

Den andra ytterligheten är att ventilation installeras i samband med till exempel en 

linjesanering eller fasadrenovering. Även då är kostnadseffekten svår att uppskatta. 

Uppskattningen påverkas mest av hur stor del av installationen av den nya ventilationen som 

betraktas som förbättring av energiprestandan. Å andra sidan förpliktar bestämmelserna inte 

till någon sådan förbättring av kvalitetsnivån att till exempel ventilation måste installeras, så 

det är fråga om en standardförbättring som åstadkoms genom ombyggnaden. För 

ventilationens del gäller kraven också en situation där ventilation skulle installeras eller den 

existerande ventilationen förbättras i vilket fall som helst, så den extra kostnad som beror på 

kraven är inte särskilt stor och återbetalningstiden är skälig.  

 

Enligt uppgifter som sammanställts ur flera olika källor är de uppskattade kostnaderna för 

reparationsåtgärder på en byggnad följande: 

Fasader 

Extra värmeisolering i samband med täckande reparation av ytterväggar i rad- och 

flervåningshus (Virta & Pylsy, 2011) 



 totalkostnad 120–190 € / m
2
 lägenhetsyta, marginalkostnader 10–20 % 

 totalkostnad 90–140 € / m
2
 våningsyta, marginalkostnader 10–20 % 

 

 

Isolerputs ovanpå gammal konstruktion (KIMU) 

 totalkostnad 130 € / m
2
 yttervägg, marginalkostnader 20 % 

 totalkostnad 80 m
2
 våningsyta, marginalkostnad 20 % 

 

Extra isolering i samband med täckande reparation av ytterväggar i flervåningshus (Aho, 

Matilainen & Hekkanen 2012) 

 totalkostnad 175 € / m
2
 yttervägg, marginalkostnader 25 % 

 totalkostnad 105 € / m
2
 våningsyta, marginalkostnader 25 % 

 

I totalkostnaden ingår material, arbete, projekt- och arbetsplatskostnader samt skatter. 

 

Fönsterbyte 

Fönsterbyte (Virta & Pylsy, 2011) 

 totalkostnad 60–90 € / m
2
 lägenhetsyta 

 totalkostnad 35–55 € / m
2
 våningsyta

 

 

Fönsterbyte (KIMU) 

 totalkostnad 80–100 € /m
2
 lägenhetsyta 

 totalkostnad 60–75 m
2
 våningsyta 

 

Fönsterbyte (Aho, Matilainen & Hekkanen 2012) 

 totalkostnad 380 € / m
2 
fönsterarea, marginalkostnader 20 % 

 totalkostnad 55 € / m
2
 våningsyta, marginalkostnader 20 % 

 

Sänkt tryck och vattensnåla vattenarmaturer 

Enligt intervjusvar 

 totalkostnad 7–12 € / m
2
 lägenhetsyta 

 totalkostnad 5–10 € / m
2
 våningsyta 

 

 

Ventilation som tar till vara värme 

Förnyelse av ventilationen (Virta & Pylsy, 2011) 

 totalkostnad 100–250 € / m
2
 lägenhetsyta 

 totalkostnad 75–190 € / m
2
 våningsyta 

 

Förnyelse av ventilationen (KIMU) 

 totalkostnad 165–220 € / m
2
 lägenhetsyta 

 totalkostnad 125–165 € / m
2
 våningsyta 

 

Förnyelse av ventilationen (Aho, Matilainen & Hekkanen 2012). Marginalkostnaden är 

kostnadsskillnaden mellan grundlösningen och ett system som tar till vara värme så effektivt 

som möjligt. 

 totalkostnad 165 € / m
2
 lägenhetsyttervägg, marginalkostnader 25 % 

 totalkostnad 125 € / m
2
 våningsyta, marginalkostnader 25 % 

 

En investering i energiprestanda minskar kostnaderna under den tid byggnaden är i användning 

och dämpar ökningen av boendekostnaderna. Under hela 2000-talet har energipriset för 



konsumenterna varit på klar uppgång, och av denna orsak är det också ekonomiskt förnuftigt 

att uppmärksamma energiprestandan när byggnader planeras och uppförs. Dessutom har 

undersökningar visat att när god energiprestanda beaktas i planeringen förbättras 

byggnadskvaliteten överlag. 

 

Även ekonomiska incitament kan sporra till reparationsverksamhet och de är effektiva särskilt 

för att aktivera bostadsbyggnader. Exempelvis understöd före byte till en uppvärmningsform 

som är energi- och miljömässigt effektivare sporrar sannolikt många att byta 

uppvärmningsform senast när det tidigare systemet nått slutet på sin tekniska livslängd. Det 

bästa slutresultatet nås om de ekonomiska incitamenten kan bidra till reparationsåtgärder som 

är bättre än föreskriftsnivån. 

 

I VTT:s utredning har man uppskattat energibesparingarna vid uppvärmning som följer: 

 

I bostadsvåningshus betyder en inbesparing på 40 procent i uppvärmningskostnaderna att 

skötselvederlaget minskar med 13 procent. En likadan inbesparing i egnahemshus betyder en 

minskning på 19 procent i driftskostnaderna. Detta bidrar till att dämpa de även annars 

stigande boendekostnaderna. 

 

I skolor och vårdsektorns byggnader betyder en minskad energiförbrukning på 40 procent att 

driftskostnaderna minskar med 7–8 procent. 

 

Föreskrifterna kan bredda fastighetsaffärsverksamhetens konkurrensfält. En del av 

kundföretagen (hyresgästerna) är beredda att betala en högre hyra för energieffektiva lokaler 

på grund av imagenyttan. 

 

I verksamhetslokaler höjer bland annat städning och el driftskostnaderna. I kontor och 

affärsbyggnader ger en inbesparing på 40 procent i uppvärmningsenergin en inbesparing på 

endast 6–7 procent i driftskostnaderna. 

 

I detta avsnitt av VTT:s utredning har man inte bedömt den totala inbesparingen i en situation 

där även byggnadens övriga energiförbrukning fås ner genom att man moderniserar 

ventilations- och elsystemen, till exempel belysningen. 

  

Enligt TTY:s undersökning Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan 

korjaustoiminnassa (EPAT) kan energisparåtgärdernas effektivitet påverkas genom att 

människorna handleds eller förpliktas att välja till exempel energieffektivare fönster, tjockare 

tilläggsisolering eller en ventilationsanläggning som tillvaratar värme effektivare än den 

grundlösning som annars skulle väljas i samband med reparationerna. 

 

Enligt samma undersökning åstadkoms utsläppsminskningar i synnerhet i egnahemshus genom 

att uppvärmningssystemen byts ut till sådana som fungerar med förnybara energiformer. Dessa 

ändringar kommer sannolikt att minska de växthusgasutsläpp som byggnadsbeståndet orsakar 

mera än åtgärderna för att spara energi. Bägge behövs emellertid för att man ska nå 

utsläppsminskningsmålen. 

 

Utöver kraven behövs det effektiva anvisningar och information om bostadsbyggande för såväl 

husbolag som enskilda egnahemshusägare samt utbildning för planerare och fackmän i 



fastighetsbranschen. I utbildningen är det viktigt att betona inte bara energiprestandan hos 

olika alternativa lösningar utan också helhetens långsiktiga funktionsduglighet. 

4.3 Miljökonsekvenser  

Energiförbrukningen i byggnader och i byggande står för drygt 40 procent av 

slutanvändningen av energi och för nästan 40 procent av utsläppen av växthusgaser. 

Bestämmelserna om byggnaders energiprestanda är av stor vikt för energieffektiviteten 

eftersom byggnadsbeståndet förnyas långsamt och fokus i byggandet håller på att förskjutas 

mot ombyggnad och renovering. Energiprestanda har en gynnsam effekt på möjligheterna att 

bevara naturresurser. Byggnadernas energiprestanda förbättras och utsläppen minskar. 

Byggprodukterna vid ombyggnad och renovering ökar materialanvändningen. Kalkyler visar 

dock att utsläppen är betydligt större när byggnader används än när material tillverkas och att 

det därmed är motiverat att använda extra material. Reparationsverksamhet förorsakar avfall 

och utsläpp oberoende av om man samtidigt förbättrar byggnadens energieffektivitet eller inte. 

Föreskrifter ökar ägarnas medvetenhet om byggnadernas energianvändning och styr deras val. 

Om de samtidigt aktiverar till förbättringar av inomhusluften, förbättras boendekvaliteten. I 

själva verket undanröjer många professionellt genomförda energireparationer drag och 

förbättrar boendekvaliteten redan i detta avseende. Dålig planering och vårdslöst 

genomförande kan hämna sig i form av till exempel inomhusluftproblem oberoende av om 

man samtidigt förbättrar energieffektiviteten eller inte. 

Syftet med föreskrifterna är att minska användningen av fossila bränslen och minska utsläppen 

av växthusgaser samt att öka användningen av förnybar energi, bland annat ved. Föreskrifterna 

gäller omfattande ombyggnader och mindre reparationer, genom vilka man kan påverka 

byggnaders energiprestanda. Genom reparationsverksamheten kan man minska 

energiförbrukningen och genom att förändra uppvärmningssättet kan man minska utsläppen 

med högt 10 procent före 2020. Genom omfattande reparationer skulle utsläppen från 

uppvärmningen minska med 500 MtCO2-ekv under de följande 10 åren, om man inte beaktar 

utsläppen från produktionen av de byggprodukter som reparationerna kräver. Det är möjligt att 

åstadkomma lika stor inverkan med målinriktad fastighetshållning och användning av 

fastigheterna som med ombyggnader. Vid reparationsverksamhet används mera 

byggprodukter, så produktionsvolymen och utsläppen ökar antingen i Finland (inhemska 

produkter) eller i de länder där importprodukterna tillverkas. Reparationsverksamhet medför 

mera byggmaterialtransporter och även mera avfall. Avfallsmängden ökar också om man i 

stället för att reparera byggnader i dåligt skick beslutar att riva dem och bygga nya i stället. I 

detta fall ökar också produktionen av byggprodukter och dess miljökonsekvenser. 

Föreskrifterna riktar sig mot befintliga byggnader. Klimatskärmsreparationer kan utnyttjas som 

redskap för att förbättra stadsbilden. 

 

7  Remissyttranden 

 

Utkastet till förordning har varit på remiss 4.6 - 9.7.2012. 

 

8  Laggranskning 

 

Förslaget till förordning har granskats av laggranskningsenheten vid justitieministeriets 

lagberedningsavdelning.  


