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Regeringens proposition till riksdagen med förslag 
till lag om ändring av markanvändnings- och byggla-
gen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att mark-
användnings- och bygglagen ändras. Mark-
användnings- och bygglagens nuvarande be-
myndiganden att utfärda förordning motsva-
rar inte grundlagens krav. Dessa bemyndi-
ganden ska nu preciseras. Det är meningen 
att förordningar av statsrådet och miljömini-
steriet ska kunna utfärdas med stöd av lagen. 
De föreskrifter som utfärdas med stöd av la-
gen samlas i Finlands byggbestämmelsesam-
ling. 

Avsikten är att rådande praxis ska kunna 
fortsätta, dvs. att byggbestämmelserna fort-
satt ska tillämpas flexibelt när det gäller re-
parationer och ändringar. Den nuvarande till-
lämpningen av de gällande byggbestämmel-
serna förblir oförändrad under en övergångs-
period. De förordningar som utfärdas med 
stöd av de nya bemyndigandena att utfärda 
förordning kan ange i vilken utsträckning be-
stämmelserna gäller uppförande av nya 
byggnader och i vilken utsträckning repara-
tioner och ändringar. 

 Dessutom har man för avsikt att genomfö-
ra de artiklar i direktivet om byggnaders 
energiprestanda som gäller energiprestandan 
för reparations- och ändringsarbeten och 
skyldigheten att utvärdera värmesystem.. Di-
rektivet kräver att byggnadens energiprestan-
da förbättras i samband med renovering och 
ombyggnad.  Av denna anledning ska det 
krävas att befintliga byggnaders energipre-
standa blir bättre i samband med tillstånds-
pliktiga åtgärder. Energiprestanda ska för-
bättras när det är tekniskt, funktionellt och 
ekonomiskt genomförbart.  

Propositionen innehåller vidare ett förslag 
om att det i vissa fall ska krävas en bedöm-
ning av uppvärmningssystemet i projektbe-
skrivningen. 

Direktivet måste genomföras senast den 9 
juli 2012.  

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att den har blivit stadfäst. 

 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Miljöministeriet har utrett om markan-
vändnings- och bygglagen (132/1999) och de 
författningar, föreskrifter och anvisningar 
som har utfärdats med stöd av den stämmer 
överens med kraven i grundlagen när det 
gäller byggande. Särskild tonvikt har lagts 
vid om författningsnivån stämmer överens 
med de nuvarande kraven, om bemyndigan-
dena att utfärda förordning är tillräckligt ex-
akta och noggrant avgränsade och om de 
grundar sig på relevanta grundläggande be-
stämmelser. Vidare har ministeriet utrett den 
nuvarande praxis att utfärda byggbestämmel-
ser i form av förordningar av miljöministeriet 
som innehåller både föreskrifter och anvis-
ningar. 

Justitiekanslern i statsrådet yttrade sig om 
förordningarna av miljöministeriet i sitt svar 
från den 25 juli 2011 på ett klagomål om fö-
reskrifterna för nya byggnaders energipre-
standa (Finlands byggbestämmelsesamling nr 
2/11, D3).  I svaret anser justitiekanslern det 
med hänsyn till rättsreglernas karaktär vara 
problematiskt att anvisningarna meddelas 
som förordningar. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/31/EU om byggnaders energiprestanda 
har omarbetats. Genomförandeåtgärderna har 
redan verkställts delvis, och det pågår förbe-
redelser för att genomföra resten. De be-
stämmelser som nu föreslås avser att genom-
föra artiklarna om energiprestanda vid reno-
veringar och ändringar och skyldigheten att 
göra en bedömning av värmesystemen. Di-
rektivet borde ha genomförts senast den 9 
juli 2012. 

 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Grundlagsrelaterade justeringar 

Byggandet regleras i markanvändnings- 
och bygglagen som trädde i kraft den 1 janu-
ari 2000, markanvändnings- och byggförord-

ningen (895/1999) som utfärdats av statsrå-
det med stöd av den och byggbestämmelser 
som utfärdats som förordning av miljömini-
steriet.  

I 80 § i grundlagen ingår det bestämmelser 
om utfärdande av förordningar och delege-
ring av lagstiftningsbehörighet. Enligt 1 
mom. ska det genom lag utfärdas bestämmel-
ser om grunderna för individens rättigheter 
och skyldigheter. I sina utlåtanden har grund-
lagsutskottet (exempelvis GrUU 44/2010) 
kommenterat regleringen av rätten att utfärda 
förordning och framhållit kravet att bemyn-
digandebestämmelserna ska vara exakta och 
noggrant avgränsade. De gällande bemyndi-
gandebestämmelserna avseende byggande i 
markanvändnings- och bygglagen, det vill 
säga egentligen bemyndigandebestämmelser 
att meddela byggbestämmelser, kan inte an-
ses vara tillräckligt exakta och noggrant av-
gränsade. 

Föreskrifterna om byggande har sin givna 
plats i styrningen av byggandet. Ursprungli-
gen meddelades de i kommunala byggnads-
ordningar och beslut av inrikesministeriet. På 
den tiden ingick bemyndigandebestämmel-
serna i byggnadsförordningen (266/1959). 
Senare togs ett bemyndigande att meddela 
föreskrifter om byggande in i byggnadslagen 
(370/1958). 

I dag meddelas föreskrifter om byggande i 
förordningar av miljöministeriet utifrån 13 § 
i markanvändnings- och bygglagen. 

I markanvändnings- och bygglagen ingår 
de väsentliga kraven avseende byggande 
(117 §) och de preciseras i markanvändnings- 
och byggförordningen (50 §). Tillsammans 
skapar 13 och 117 § i lagen grunden för 
största delen av regleringen i byggbestäm-
melsesamlingen. 

Finlands byggbestämmelsesamling inne-
håller följande delar: A allmän del, B kon-
struktioners hållfasthet, C isoleringar, D 
VVS och energihushållning, E konstruktiv 
brandsäkerhet, F allmän byggnadsplanering 
och  G bostadsbyggandet. Dessutom berörs 
byggandet av eurokoderna som är europeiska 
standarder för dimensionering av bärverk 
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(bärande konstruktioner) och de nationella 
bilagorna till dem.  Byggbestämmelserna in-
nehåller dels förpliktande föreskrifter, dels 
icke-förpliktande anvisningar som lägger 
fram godtagbara lösningar. 

 
Förbättringar i energiprestanda vid renove-
ringar och ändringar 

I Finland regleras byggnaders energipre-
standa dels genom väsentliga krav som ingår 
i markanvändnings- och bygglagen och 
markanvändnings- och byggförordningen, 
dels i Finlands byggbestämmelsesamling 
som utfärdas som förordningar från miljömi-
nisteriet. 

Hållbar energianvändning är en av ut-
gångspunkterna i markanvändnings- och 
bygglagen. Enligt 1 § är syftet med lagen att 
reglera områdesanvändningen och byggandet 
för att på det sättet skapa förutsättningar för 
en bra livsmiljö och främja en ekologiskt, 
ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar ut-
veckling. Med ekologiskt hållbar utveckling 
avses att bevara den biologiska mångfalden, 
använda energi och naturresurser på ett håll-
bart sätt, anpassa miljöbelastningen till vad 
naturen tål och tillämpa hållbar materialhus-
hållning. Av tradition har det ansetts att frå-
gor kring byggnaders energiprestanda ingår i 
tillämpningen av markanvändnings- och 
bygglagen som ett led i planeringen, byggan-
det och användningen av områden. 

Markanvändnings- och bygglagen innefat-
tar en särskild förpliktelse visavi energipre-
standa och den ingår inte i tillståndsproces-
sen för vård av den byggda miljön. Enligt 
166 § (13.4.2007/488) ska en byggnad och 
systemen inom dess energiförsörjning hållas 
i sådant skick att de med hänsyn till bygg-
nadssättet uppfyller kraven på energiprestan-
da. Därmed är ägaren till byggnaden dock 
inte skyldig att införa bättre energiprestanda 
för byggnaden än det som ingår i tillståndet 
och utformningen av byggnaden. 

Föreskrifter och anvisningar om byggna-
ders energiprestanda meddelas utifrån 13 § i 
markanvändnings- och bygglagen. Tidigare 
ingick de i delarna om energihushållning (D) 
och isoleringar (C) i Finlands byggbestäm-

melsesamling som meddelades med stöd av 
byggnadslagen. 

Mest relevant för byggnaders energipre-
standa är den del i byggbestämmelsesam-
lingen som miljöministeriet utfärdade genom 
en förordning om byggnaders energiprestan-
da den 30 mars 2011 (Finlands byggbestäm-
melsesamling nr 2/11). Genom förordningen 
genomförs bestämmelserna om nya byggna-
der i det omarbetade direktivet om byggna-
ders energiprestanda och den trädde i kraft 
den 1 juli 2012. Minimikraven för energipre-
standa gäller bara nya byggnader och instal-
lationssystem i dem, och de tillämpas inte på 
renoveringar och ombyggnader. Den största 
ändringen i förordningen är att man inte 
längre tillämpar minimikrav baserade på 
värmeförlust (U-värde) utan i stället inför ett 
tal för byggnadens totala energiförbrukning 
som är viktat med energiformsfaktorer (E-
tal). U-värdena anger den tillåtna värme-
genomgången per areaenhet och de beskriver 
byggnadsdelars isoleringsförmåga. Den tota-
la energiförbrukningen beskrivs med ett E-tal 
som räknas ut genom att byggnadens köpta 
energi multipliceras med energiformsfaktorn. 

Den nya förordningen medför strängare be-
stämmelser och energiprestanda kommer att 
förbättras med i snitt 20 procent jämfört med 
de tidigare kraven. Att kraven på energipre-
standa är uppfyllda måste påvisas genom en 
energiutredning som ska göras vid bygg-
nadsprojekteringen. Utredningen måste upp-
dateras och huvudprojektören ska verifiera 
den innan byggnaden börjar användas. 

Enligt 4 mom. i 117 § om krav beträffande 
byggande i markanvändnings- och bygglagen 
ska byggnadens egenskaper och särdrag samt 
byggnadens lämplighet för den planerade an-
vändningen beaktas vid reparationer och änd-
ringar. Ändringarna får inte leda till att sä-
kerheten för dem som använder byggnaden 
äventyras eller till att deras hälsomässiga 
förhållanden försämras. Enligt förarbetena 
till lagen avser bestämmelsen att understryka 
vikten av pietetsfull renovering och ändrat 
ändamål med en byggnad när bestämmelser-
na tolkas. Bestämmelsen anger dessutom en 
nedre gräns för hur kvalitetskraven i byggan-
de ska tillämpas. 
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De tekniska kraven i Finlands byggbe-
stämmelsesamling tillämpas i första hand på 
nya byggnader. Enligt 13 § 3 mom. i mark-
användnings- och bygglagen ska föreskrif-
terna tillämpas vid ändringar och reparatio-
ner i byggnader bara i den mån som åtgär-
dens art och omfattning och en eventuell 
ändring i användningen av byggnaden eller 
en del av den kräver det. Detta förutsatt att 
inte något annat uttryckligen bestäms i före-
skrifterna. 

 
2.2 Den internationella utvecklingen 

samt lagstiftningen i utlandet och i 
EU 

Minskad energianvändning i byggnader och 
minskade utsläpp av växthusgaser 

Både i ett globalt och i ett europeiskt per-
spektiv fokuseras uppmärksamheten på 
byggnaders energiprestanda och insatser för 
att minska utsläppen av växthusgaser. 

År 2007 antog EU ett genomgripande kli-
mat- och energipaket med mål för energiför-
brukning, minskade utsläpp av växthusgaser 
och ökad andel förnybar energi. I egenskap 
av EU-stat har Finland förbundit sig att upp-
fylla dessa klimat- och energipolitiska mål. 

 
EU:s ursprungliga direktiv om byggnaders 
energieffektivitet 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/91/EG antogs den 16 december 2002. 
Det innehöll bland annat minimikrav för 
energiprestanda i nya byggnader och befint-
liga byggnader med en yta på mer än 1 000 
kvadratmeter där det görs större renovering-
ar. Dessutom ställde direktivet krav på ener-
gicertifikat och kontroll av kylanläggningar i 
luftkonditioneringssystem. 

Direktivet sattes i kraft i Finland genom la-
gen om energicertifikat för byggnader 
(487/2007), lagen om inspektion av energief-
fektiviteten hos kylanläggningarna i en 
byggnads luftkonditioneringssystem 
(489/2007) och en ändring av markanvänd-
nings- och bygglagen (488/2007) och genom 
författningar på lägre nivå som utfärdats med 
stöd av dem. 

Bestämmelserna om energiprestanda i det 
ursprungliga direktivet genomfördes natio-
nellt genom att bestämmelserna om lagens 
syfte och underhåll av byggnader ändrades i 
markanvändnings- och bygglagen 
(488/2007). Revideringen gällde både nya 
byggnader och befintliga byggnader. 

Själva kraven på energiprestanda infördes 
nationellt genom revideringar av delarna om 
isoleringar och energihushållning i Finlands 
byggbestämmelsesamling, närmare bestämt i 
C3, D2, D3 och D5. De aktuella förordning-
arna från miljöministeriet gäller nya byggna-
der. 

 
EU:s omarbetade direktiv om byggnaders 
energiprestanda 

Det omarbetade direktivet om byggnaders 
energiprestanda är från den 19 december 
2010. Ett av de viktigaste målen är att nyttig-
göra en betydande del av de återstående möj-
ligheterna inom byggsektorn att uppnå kost-
nadseffektiva energibesparingar. Tack vare 
direktivet beräknas EU kunna minska slutan-
vändningen av energi med 5 procent och 
koldioxidutsläppen med 4–5 procent fram till 
2020. 

Det omarbetade direktivet kräver att med-
lemsstaterna fastställer minikrav avseende 
energiprestanda för befintliga byggnader, 
byggnadsenheter och byggnadselement som 
genomgår större renoveringar. Detta gäller 
också ett byggnadselement som utgör en del 
av ett klimatskal och som i betydande grad 
påverkar klimatskalets energiprestanda (arti-
kel 7). Vidare är medlemsstaterna skyldiga 
att fastställa minimikrav avseende energipre-
standa för nya installationssystem, för instal-
lationssystem som byts ut och för installa-
tionssystem som efterinstalleras i stor om-
fattning (artikel 8). Kraven på energiprestan-
da och systemkraven ska tillämpas i den mån 
det är tekniskt, ekonomiskt och funktionellt 
genomförbart. 

Den tekniska, miljömässiga och ekonomis-
ka genomförbarheten måste bedöms och be-
dömningen införlivas i planerna, om värme-
systemet i en byggnad inte hör till sådana 
högeffektiva alternativa system som anges i 
direktivet (artikel 6). Det omarbetade direkti-
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vet förpliktar alltså medlemsstaterna att se till 
att de alternativa energiförsörjningssystem 
som nämns i direktivet analyseras. Medlems-
staterna ska se till att analysen står till förfo-
gande för kontroll enligt artikel 6.2. Vidare 
ska staterna se till att de högeffektiva alterna-
tiva systemen i artikel 6.1 bedöms när bygg-
nader genomgår större reparationer och beak-
tas i den mån det är tekniskt, ekonomiskt och 
funktionellt genomförbart. Med hänsyn till 
kostnaderna och de tekniska möjligheterna 
innebär detta att systemen måste analyseras 
när värmesystem byts ut. 

Med alternativa system avser direktivet ex-
empelvis decentraliserade energiförsörj-
ningssystem, som använder energi från för-
nybara energikällor, fjärrvärme eller värme-
pumpar. I Finland hör merparten (cirka 80 
procent) av värmesystemen till dessa katego-
rier. Fjärrvärme står för knappa 50 procent av 
värmemarknaden. Drygt 90 procent av fler-
våningshusen, ungefär hälften av radhusen 
och merparten av offentliga byggnader och 
kommersiella byggnader har fjärrvärme. 

Vår gällande lagstiftning innehåller inga 
krav på analys av alternativa värmesystem 
vid nybyggnad eller reparationer. 

Medlemsstaterna ska fastställa minimikrav 
avseende energiprestanda för nya installa-
tionssystem, för installationssystem som byts 
ut och för installationssystem som efterinstal-
leras i stor omfattning (artikel 8). 

Kraven ska vara samstämmiga med den 
lagstiftning som tillämpas på de produkter 
som bildar systemet och bygga på att enhe-
terna i systemen är korrekt dimensionerade, 
installerade och inställda. Därigenom efter-
stävas större prestanda i hela systemet efter-
som det samlade systemet inte nödvändigtvis 
är lika effektivt utan att de högeffektiva de-
larna är korrekt installerade och inställda. 

Medlemsstaterna ska anta och offentliggöra 
de lagar och andra författningar som är nöd-
vändiga för att genomföra direktivet senast 
den 9 juli 2012. Bestämmelserna ska tilläm-
pas på byggnader som utnyttjas av offentliga 
myndigheter senast från och med den 9 janu-
ari 2013 och på andra byggnader senast från 
och med den 9 juli 2013. 

 
 

Annan EU-lagstiftning 

För närvarande utarbetar EU ett förslag till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
energieffektivitet (22.6.2011, KOM(2011) 
370 slutlig). Det gäller energieffektivitet i 
allmänhet och innefattar också bestämmelser 
om byggnaders energiprestanda. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/28/EG om främjande av användningen 
av energi från förnybara energikällor antogs 
den 23 april 2009. Där höjs målet för andelen 
förnybara energikällor i Finland till 38 pro-
cent fram till 2020. År 2005 var den procen-
tuella andelen 28,5. 

Direktivet kräver att medlemsstaterna i sina 
byggregler och byggnormer inför lämpliga 
åtgärder för att öka andelen energi från alla 
typer av energi från förnybara energikällor i 
byggsektorn. 

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 ener-
gikällor senast den 31 december 2014 an-
vänds i nya byggnader och i befintliga bygg-
nader som genomgår betydande renovering-
ar. Medlemsstaterna ska tillåta att dessa mi-
niminivåer uppnås, bland annat genom fjärr-
värme eller fjärrkyla som produceras med 
hjälp av en avsevärd andel förnybara energi-
källor. 

 
Den internationella utvecklingen 

Det har varierat stort hur medlemsstaterna 
har valt att sätta i kraft det omarbetade direk-
tivet om byggnaders energiprestanda vid re-
noveringar av byggnader. I Norge och Tysk-
land spelar olika typer av bidrag för att nå 
energibesparingsmålen en framträdande roll.  
I Sverige och Danmark genomförs och till-
lämpas bestämmelserna om energiprestanda 
flexibelt. 

I Sverige regleras byggandet i första hand 
dels i plan- och bygglagen (2010:900) och 
plan- och byggförordningen (2011:338), dels 
i Boverkets byggregler 19 (BFS 2011:26, 
BBR 19). 

De svenska byggbestämmelserna betraktar 
byggnaders energiprestanda ur ett helhetsper-
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spektiv. Reglerna har krav på energiprestan-
da för byggnaders klimatskal och andra 
byggnadsdelar, men byggherren ges så gått 
som fria händer att välja metod. Bestämmel-
serna gäller bland annat energianvändning i 
byggnader, minimikrav på värmeisolering, 
effektiv elanvändning och installation av mä-
tare för att kontrollera energiåtgången. Ut-
gångspunkten är att det vid ombyggnad och 
renovering gäller samma krav för renoverade 
delar av byggnader som för nya byggnader. 
Växthus och liknande som inte kunde använ-
das 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. 
Nivåerna för energiprestanda vid renovering-
ar är inga minimikrav utan mål som ska ef-
terstävas. 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. 

Sverige har genomfört förpliktelsen i arti-
kel 6.2 i direktivet om byggnaders energipre-
standa i 10 kap. 23 § 4 p. i plan- och byggla-
gen (2010:900). Där föreskrivs det att en re-
dovisning av alternativa energiförsörjnings-
system ska visas upp, om en sådan redovis-
ning krävs enligt 23 § lagen (2006:985) om 
energideklaration för byggnader. 

I Norge regleras byggandet i lagen om 
planläggning och byggande (Lov om plan-
legging og byggesaksbehandling, 2008:71) 
och föreskrifter om tekniska krav om byg-
gande (Forskrift om tekniske krav til bygg-
verk, FOR 2010:489 TEK 10). 

Senast Norge såg över sina bestämmelser 
om energiprestanda var 2007 och 2010. Då 
skärptes kraven och nettoredovisning av to-
talenergi infördes. Byggbestämmelserna till-
lämpas i princip på både nya byggnader och 
renoveringar och tillämpningen är inte vill-
korad 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 byggna-
dens utseende inte ändras. Det ställs inga 
krav på renoveringar som inte behöver bygg-
lov. Vid renoveringar tillämpas byggbe-

stämmelserna bara på grundliga renovering-
ar. 

Med grundliga renoveringar avses repara-
tioner där byggnadens ändamål ändras eller 
om reparationen enligt de lokala byggnads-
myndigheterna motsvarar nybyggnad vad be-
träffar interiör, konstruktioner eller teknik. 
Författningarna om nya byggnader tillämpas 
från fall till fall om en hel byggnadsdel reno-
veras, exempelvis om fasaden och gamla iso-
leringar rivs. På det lokala planet har grän-
serna för hur bestämmelserna tillämpas vid 
renoveringar varit generellt formulerade och 
största delen av byggprojekten har inte 
överskridit gränsen för det som anses vara 
grundliga renoveringar. Vanligen krävs det 
inga förbättringar alls av energiprestanda vid 
renoveringar. Också möjligheten att inskrän-
ka förbättringarna till nya byggnadsdelar ut-
nyttjas sällan. Beslut om skyddade objekt fat-
tas från fall till fall och bestämmelserna om 
energiprestanda tillämpas bara där det är 
lämpligt. 

I Danmark regleras byggandet i bygglagen 
(Bygglov 2010) och byggföreskrifter (Byg-
ningsreglementet 2010, BR 10). Bygglagen 
sågs senast över 2010 och sedan dess gäller 
kraven i byggföreskrifterna samtliga renove-
ringsprojekt. Undantag från föreskrifterna 
har medgetts exempelvis skyddade byggna-
der och andra objekt som är värda att bevara. 
För större renoveringar krävs det strängt ta-
get bygglov men för små ändringar behövs 
det varken bygglov eller bygganmälan. I 
princip tillämpas kraven för nya byggnader 
på de delar av en byggnad som renoveras, 
men delarna behöver bara uppfylla energi-
kraven för nya byggnader om det är kost-
nadseffektivt. Det finns inget mål att ändra 
befintliga byggnader till nära-
nollenergibyggnader. För villor tillämpas inte 
någon definition på större renovering efter-
som de nya byggföreskrifterna också inne-
håller föreskrifter för mindre renoveringar. 

I Tyskland regleras byggandet i bygglagen 
(Baugesetzbuch, BauGB) och standarder för 
förbundsstaten. Standarderna motsvarar våra 
byggbestämmelser i förordningar. I delsta-
terna varierar lagstiftningen en aning och den 
är mer detaljerad än i förbundsstaten. 
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Bestämmelser om att förbättra energipre-
standa ingår i energibesparingslagen (Energi-
eeinsparungsgesetz, EnEG). EnEG 2009 fo-
kuserar på värmeisolering och effektiv till-
lämpning av installationsteknik. Den har 
också bestämmelser om befintliga byggna-
der. Energibesparingsförordningen (Energie-
einsparverordnung, EnEV) gäller byggnader 
i alla storleksklasser. Alternativt kan man 
följa U-värden för byggnadsdelar eller för 
förbrukningsnivån för primärenergi för hela 
byggnaden. Det finns en särskild förbundslag 
om skyddade objekt. Byggnader som är 
skyddade i lagen och liknande byggnader är 
undantagna kraven på energiprestanda. Det-
samma gäller historiska objekt och historiska 
stadscentra, kvarter och gator. 

I nybyggnader måste 10 procent av upp-
värmningsenergin komma från förnybar 
energi (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, 
EEWärmeG). Delstaterna kan också tillämpa 
lagen på befintliga byggnader när värmesy-
stemen byts ut. Strängt taget krävs det bygg-
lov för alla byggåtgärder, och renoveringsåt-
gärder kräver vanligen bygglov. Kravet på 
bygglov varierar mellan delstaterna. Huvud-
regeln är dock att det behövs bygglov för re-
novering utom när byggnadens ändamål är 
oförändrat, alla ändringar görs inne i bygg-
naden eller när bärverk inte berörs. 

 
2.3 Bedömning av nuläget 

Grundlagsrelaterade justeringar 

Markanvändnings- och bygglagen och 
markanvändnings- och byggförordningen 
kom till innan grundlagen trädde i kraft. De 
gällande delarna i Finlands byggbestämmel-
sesamling utfärdades genom beslut av mil-
jöministeriet innan grundlagen reviderades 
och de har utfärdats genom förordning av 
miljöministeriet efter grundlagsreformen. 

I 80 § i grundlagen ingår det bestämmelser 
om utfärdande av förordningar och delege-
ring av lagstiftningsbehörighet. Enligt 1 
mom. kan statsrådet och ministerierna utfär-
da förordningar med stöd av ett bemyndigan-
de i grundlagen eller någon annan lag. Det 
ska dock genom lag utfärdas bestämmelser 
om grunderna för individens rättigheter och 

skyldigheter och om frågor som enligt grund-
lagen i övrigt hör till området för lag. Om det 
inte särskilt anges vem som ska utfärda en 
förordning, utfärdas den av statsrådet. 

Bemyndigandet i markanvändnings- och 
bygglagen att utfärda byggbestämmelser på 
lägre nivå stämmer inte överens med kraven i 
80 § i grundlagen. Bemyndigandebestäm-
melserna är bristfälliga och den gällande re-
gleringen bildar inte en relevant laggrund för 
närmare bestämmelser som utfärdas genom 
förordning. 

I 13 § i markanvändnings- och bygglagen 
föreskrivs det om Finlands byggbestämmel-
sesamling och paragrafen har varit den vikti-
gaste bemyndigandebestämmelsen för bygg-
bestämmelserna. De allra flesta byggbe-
stämmelser som har utfärdats på grundval av 
markanvändnings- och bygglagen hänvisar 
till bemyndigandet i 13 §. Ett undantag är 
bland annat föreskrifterna i A5 i byggbe-
stämmelsesamlingen, miljöministeriets för-
ordning om beteckningar som används i pla-
ner enligt markanvändnings- och bygglagen, 
som har utfärdats med stöd av 206 § 2 mom. 
i markanvändnings- och bygglagen. 

Markanvändnings- och bygglagen och dess 
13 § kom till innan 80 § 1 mom. i grundlagen 
trädde i kraft. I 1 mom. föreskrivs det att ve-
derbörande ministerium ska meddela teknis-
ka och mot dem svarande allmänna föreskrif-
ter och anvisningar om byggande, som kom-
pletterar markanvändnings- och bygglagen 
och som publiceras i Finlands byggbestäm-
melsesamling. Bemyndigandet kompletteras 
av 2 mom. som är en förklarande bestämmel-
se och anger att föreskrifterna i byggbe-
stämmelsesamlingen är förpliktande. Där-
emot är anvisningarna inte förpliktande, utan 
andra lösningar än de som ingår i dem får 
användas om de uppfyller byggnadskraven. I 
3 mom. ingår tillämpningsbestämmelser om 
reparationer och ändringar i byggnader. 

Bemyndigandebestämmelsen kan anses 
delvis stämma överens med 80 § 1 mom. i 
grundlagen, men terminologin är föråldrad 
och bestämmelsen är inte tillräckligt exakt 
och noggrant avgränsad. Vidare är det med 
avseende på rättsreglernas karaktär proble-
matiskt att anvisningar meddelas som för-
ordningar. I bestämmelsen används dessutom 
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uttrycket ” vilka kompletterar denna lag” och 
detta kan inte anses vara förenligt med den 
gällande grundlagen. Det går inte att genom 
förordning utfärda bestämmelser som ”kom-
pletterar” lagen eftersom det tyder på vidgad 
innebörd i lagen. Genom förordning kan man 
bara utfärda mer ingående bestämmelser än i 
lag, vilket framgår av detaljmotiven till 80 § i 
grundlagen. 

Än så länge har byggbestämmelserna bara 
utfärdats som förordningar från miljöministe-
riet, trots att det finns ett visst behov att ock-
så utfärda förordningar om andra frågor än 
tekniska bestämmelser. 

Efter grundlagsreformen har grundlagsut-
skottet allt oftare påpekat att bemyndigandet 
att utfärda förordning ska vara exakt och 
noggrant avgränsat. Ett bemyndigande i lag 
måste vara så utformat att det tydligt framgår 
av lagen vad som ingår i bemyndigandet och 
att det är tillräckligt exakt avgränsat. A och 
O är då att det finns en relevant grundläg-
gande bestämmelse i lag om den fråga som 
ska regleras. Det har dessutom ansetts vara 
en godtagbar metod att bemyndigandet ingår 
som ett moment i själva paragrafen. 

 
Energiprestanda vid renoveringar och änd-
ringar 

I Finland står byggnader och byggande för 
ungefär 40 procent av slutanvändningen av 
energi och utsläppen av växthusgaser. Bygg-
naders energiförbrukning, energiprestanda 
och utsläpp spelar alltså en avgörande roll för 
hur vi uppnår målen att motverka klimatför-
ändringen och kan leva upp till våra åtagan-
den i EU och internationellt. I byggnader går 
merparten av energin åt till uppvärmning, 
nedkylning, varmvatten och belysning. Vårt 
byggnadsbestånd förnyas långsamt, med un-
gefär 1,5 procent om året. Detta innebär att vi 
inte bara kan koncentrera oss på nybyggnad 
utan också måste lyfta fram åtgärder för att 
förbättra energiprestanda i befintliga bygg-
nader i samband med reparationer, drift och 
underhåll, om vi senast 2050 ska nå upp till 
målen för utsläppsminskning och ett koldiox-
idsnålt samhälle i framtidsredogörelsen 
(Statsrådets framtidsredogörelse om klimat- 
och energipolitiken: vägen till ett utsläpps-

snålt Finland, 2009). För att uppnå tillräckligt 
stor effekt måste det införas krav på energi-
prestanda vid renoveringar och reparationer. 
I sitt program har statsminister Jyrki  Katai-
nens regering en skrivning om att införa 
kostnadseffektiva bestämmelser om energief-
fektivitetskrav för reparationer. 

Grunden för byggnaders energiprestanda är 
att naturresurser förbrukas sparsamt och an-
vänds hållbart. Syftet med en ekologiskt 
hållbar användning av naturresurser är att 
bevara den biologiska mångfalden och att 
anpassa mänskliga aktiviteter till naturresur-
serna och gränserna för vad naturen tål. Det 
är nödvändigt att använda förnybar energi i 
byggnader när förhållandena tillåter det. 

De övriga nordiska länderna har redan in-
fört krav på att förbättra energiprestanda vid 
renoveringar och de eftersträvar mycket höga 
energibesparingsmål med sina regler. 

I markanvändnings- och bygglagen finns 
det få bestämmelser om reparationer och 
ändringar i byggnader. Flexibilitet har varit 
en av de viktigaste principerna i regleringen 
av byggnadsrenoveringar och det kommer 
fram bland annat i bestämmelserna om att 
beakta byggnaders egenskaper. I princip till-
lämpas byggbestämmelserna om reparationer 
och ändringar i byggnader bara i den omfatt-
ning som det är nödvändigt med avseende på 
åtgärdens art och omfattning och ett eventu-
ellt nytt ändamål med byggnaden eller en del 
av den, om inte bestämmelserna direkt före-
skriver något annat. 

Vid byggande, reparationer och ändringar i 
byggnader och när andra åtgärder vidtas lik-
som när en byggnad eller en del av den rivs 
ska det ses till att historiskt eller arkitekto-
niskt värdefulla byggnader eller stadsbilden 
inte förstörs, föreskriver 118 § i markan-
vändnings- och bygglagen. Förbudet är ett 
sätt visa respekt för de byggnadsskikt som 
uppstått under tidernas gång. 

I markanvändnings- och bygglagen före-
skriver 117 § om krav beträffande byggande. 
I 4 mom. sägs det att byggnadens egenskaper 
och särdrag samt byggnadens lämplighet för 
den planerade användningen ska beaktas vid 
reparationer och ändringar.  Ändringarna får 
inte leda till att säkerheten för dem som an-
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vänder byggnaden äventyras eller till att de-
ras hälsomässiga förhållanden försämras. 

Inom byggnadstillsynen tillämpar myndig-
heterna en tillsyn anpassad efter behovet i 
byggprojektet. För nya byggnader krävs det 
alltid bygglov. Vid mer anspråkslösa bygg-
projekt, exempelvis konstruktioner eller an-
ordningar, krävs det åtgärdstillstånd. I vissa 
fall kan det räcka med anmälan på grundval 
av kommunens byggnadsordning. Tillsynen 
utifrån markanvändnings- och bygglagstift-
ningen beror i mycket stor utsträckning på 
proaktiv tillsyn via ett anmälningsförfarande. 

För reparationer och ändringar krävs det 
bygglov om projektet kan jämställas med att 
uppföra en byggnad, bygga till en byggnad 
eller utöka det utrymme som räknas in i vå-
ningsytan. Dessutom krävs det bygglov om 
arbetet uppenbart kan inverka på säkerheten 
för dem som använder byggnaden eller på 
deras hälsomässiga förhållanden, oberoende 
av hur omfattande eller vilket värde åtgärder 
har. Det krävs också bygglov för att ändra 
ändamålet med en byggnad, men vid mer an-
språkslösa reparationer räcker det med åt-
gärdstillstånd. Tolkningen av tillståndsplik-
ten varierar från kommun till kommun efter-
som bygglovsmyndigheterna i stor utsträck-
ning har prövningsrätt när de tillämpa lagen. 

I 117 § 2 mom. i markanvändnings- och 
bygglagen ingår det bestämmelser om vä-
sentliga tekniska krav vid byggande. Bygg-
naden ska på det sätt som det avsedda ända-
målet förutsätter uppfylla de grundläggande 
kraven på bärförmåga, stadga och beständig-
het i konstruktionerna, brandskydd, hygien, 
hälsa och miljö, säkerhet vid användning, 
bullerskydd, energihushållning och värme-
isolering. 

I 50 § i markanvändnings- och byggförord-
ningen ingår närmare bestämmelser om vä-
sentliga tekniska krav. Kraven på energihus-
hållning och värmeisolering gäller dels kon-
struktioner, dels uppvärmnings-, kyl- och 
ventilationsanordningar. De ska vara sådana 
att energiförbrukningen är låg när byggnaden 
används. 

Skyldigheten att följa de väsentliga teknis-
ka kraven gäller inte bara tillståndspliktiga 
åtgärder, men tillsynen över att bestämmel-
serna följs består huvudsakligen i att till-

synsmyndigheterna utövar proaktiv tillsyn 
inom ramen för bygglovsprocesserna. I sista 
hand är det den som startar ett byggprojekt 
som med stöd av 119 § i markanvändnings- 
och bygglagen svarar för att bestämmelserna 
följs. 

Bestämmelser om åtgärder som kräver 
bygglov finns i 125 § och om åtgärder som 
kräver åtgärdstillstånd i 126 § i markanvänd-
nings- och bygglagen. Bestämmelserna om 
åtgärdstillstånd kompletteras av förteckning-
en i 62 § i markanvändnings- och byggför-
ordningen över åtgärder som kräver åtgärds-
tillstånd. I byggnadsordningen kan kommu-
nen befria åtgärderna i förteckningen från 
tillståndsplikt enligt 63 § i markanvändnings- 
och byggförordningen. 

För att det omarbetade direktivet om bygg-
naders energiprestanda ska kunna genomfö-
ras nationellt i Finland måste lagstiftningen 
om energiprestanda vid byggnadsreparatio-
ner ses över och preciseras. Den flexibla till-
lämpningen av bestämmelserna om nya 
byggnader medverkar till att främja repara-
tioner och ändringar. Vår lagstiftning inne-
håller dock knapphändigt med bestämmelser 
om reparationer och ändringar. Väsentliga 
utgångspunkter är byggnadens egenskaper 
och särdrag och att byggnaden lämpar sig för 
det planerade ändamålet. Systemet fungerar 
visserligen, men det stämmer inte överens 
med det omarbetade direktivet. 

Målet är att förbättra energiprestanda, men 
redan idag uppmuntras finländarna att för-
bättra energiprestanda frivilligt. Följaktligen 
förekommer det att fönster byts ut till mer 
energieffektiva alternativ trots att det inte all-
tid krävs. 

 
Skyldigheten av bedöma energisystemen 

I dagsläget görs det inga bedömningar av 
energiförsörjningssystemen. I fortsättningen 
ska den som startar ett byggprojekt utreda 
värmesystemet tillsammans med projektörer-
na när byggnaden projekteras. Om valet fal-
ler på ett högeffektivt värmesystem enligt det 
omarbetade direktivet, dokumenteras valet i 
planerna och det behövs ingen större jämfö-
relse. När valet däremot inte faller på ett 
värmesystem enligt direktivet, trots att ett så-
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dant system finns tillgängligt och bevisligen 
är kostnadseffektivt, måste systemen också i 
fortsättningen bedömas och bedömningen bi-
fogas projekteringsdokumenten. 

 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

3.1 Målsättning och alternativ 

Grundlagsrelaterade justeringar 

Syftet är att anpassa normhierarkin i mark-
användnings- och bygglagen, i synnerhet 
bemyndigandena att utfärda förordning, till 
kraven i grundlagen. Lagen kompletteras 
med mer exakta bestämmelser om allmänna 
förpliktelser och principer. Därmed ska lag-
bestämmelserna bilda ett relevant grundläg-
gande regelverk för de närmare bestämmel-
ser som styr byggandet och som utfärdas ge-
nom förordning. Meningen är inte att ändra 
den flexibla tillämpningen vid reparationer. 
Samtidigt ses normhierarkin för byggbe-
stämmelserna över och det görs skillnad mel-
lan icke-förpliktande anvisningar och förplik-
tande förordningar. På så sätt säkerställs det 
att styrningen av byggandet uppfyller de 
grundlagsfästa kraven. 

Målet är att regleringen av reparationer och 
ändringar fortfarande ska vara flexibel, att 
förtydliga reglerna för nya byggnader och re-
parationer och ändringar, klargöra skillna-
derna i tillämpningen av författningarna och 
samordna tillämpningen. 

Flexibiliteten i de nuvarande byggbestäm-
melserna om regleringen av reparationer och 
ändringar kommer att finnas kvar. Enligt en 
övergångsbestämmelse ska 13 § 3 mom., 
som föreslås bli upphävt, ska tolkningen av 
de befintliga byggbestämmelserna kunna till-
lämpas i fem år. Tillämpningen av de nuva-
rande byggbestämmelserna kommer således 
inte att ändras i något hänseende på grund av 
denna markanvändnings- och bygglag. 

Enligt grundlagen ska bestämmelser vara 
exakta och noggrant avgränsade. Därför kan 
bemyndigandena att utfärda bestämmelser i 
förordning om väsentliga tekniska krav inte 
längre skrivas som allmänna bemyndiganden 
om tillämpningsområdet för förordningen. 

Följaktligen skrivs flexibiliteten vid repara-
tioner och ändringar in på ett annat sätt i de 
nya bestämmelserna. Bemyndigandet att ut-
färda förordning om väsentliga tekniska krav 
medger att förordningar utfärdas både om 
nya byggnader och om reparationer och änd-
ringar i byggnader. I paragrafen om tillämp-
ningsområdet kan det då anges när förord-
ningen gäller nya byggnader och när den 
gäller reparationer och ändringar. Precis som 
idag kommer det att kunna utfärdas förord-
ningar som bara avser nya byggnader. Vidare 
ska det kunna utfärdas förordningar som bara 
gäller reparationer och ändringar i byggna-
der. Bemyndigandet tillåter dessutom att det 
införs krav på olika nivåer för dels nya bygg-
nader, dels reparationer och ändringar i 
byggnader. 

Under arbetets gång har det diskuteras om 
det ska vara statsrådet eller miljöministeriet 
som har rätt att utfärda förordning. Under be-
redningen har den lösningen utkristalliserats 
att vissa bemyndiganden på grund av sina ef-
fekter måste avse statsrådet och vissa andra 
miljöministeriet. Genom förordning av stats-
rådet kommer det att utfärdas bestämmelser 
om genomgripande och samhälleligt viktiga 
frågor och genom förordning av miljömini-
steriet om frågor av teknisk karaktär. 

Finlands byggbestämmelsesamling föreslås 
innehålla bestämmelser om byggande, admi-
nistrativa föreskrifter och anvisningar från 
miljöministeriet. Också byggföreskrifter från 
andra myndigheter ska kunna tas in i bygg-
bestämmelsesamlingen. Miljöministeriet för-
slås vara skyldigt att uppdatera samlingen. 

 
Åtgärder för att förbättra energiprestanda vid 
reparationer och ändringar 

Ett av målen med denna proposition är att 
den ska uppfylla EU:s klimatpolitiska mål. 
Dessutom har EU satt som mål att Finland 
ska höja sin andel energi från förnybara 
energikällor i den totala energiförbrukningen 
till 38 procent fram till 2020. År 2005 var 
andelen 28,5 procent och 2010 cirka 31–32 
procent. 

Vidare är syftet med propositionen att na-
tionellt genomföra direktivet om byggnaders 
energiprestanda när detta är nödvändigt i frå-
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ga om reparationer och ändringar i byggna-
der eller ändrat ändamål med byggnaden el-
ler på grund av kravet att energiförsörjnings-
systemen ska bedömas. För att det omarbeta-
de direktivet om byggnaders prestanda ska 
kunna genomföras nationellt måste det före-
skrivas om åtgärder för att förbättra energi-
prestanda i befintliga byggnader vid repara-
tioner och ändringar. 

Det fanns två alternativ. Det ena var att be-
stämmelserna om nya byggnader utsträcks 
till att omfatta reparationer och ändringar. 
Det andra var att det införs särskilda be-
stämmelser om reparationer och ändringar. 
Valet föll på det senare alternativet. Del D3 
om byggnaders energiprestanda i Finlands 
byggbestämmelsesamling är inte tänkt att bli 
tillämpat på reparationer och ändringar i 
byggnader. I stället kommer det att utfärdas 
en förordning om åtgärder för att förbättra 
energiprestanda vid reparationer och änd-
ringar i byggnader.  

 
Skyldigheten att bedöma energiförsörjnings-
system 

I det här hänseendet är målet med proposi-
tionen att genomföra artikel 6.2 om analys av 
energiförsörjningssystem i nya byggnader 
och artikel 7 andra stycket om utbyte av sy-
stem i det omarbetade direktivet om byggna-
ders energiprestanda. 

 
3.2 De viktigaste förslagen 

Rättsgrunden för byggbestämmelserna 

I de viktigaste förslagen ingår det att an-
passa normhierarkin och bemyndigandena att 
utfärda förordning i byggfrågor i markan-
vändnings- och bygglagen till kraven i 
grundlagen och att förtydliga bestämmelser-
na om Finlands byggbestämmelsesamling. 

Tanken är att införa mer exakta bestäm-
melser i lag om allmänna förutsättningar och 
krav vid byggande. Därmed får lagen till-
räckligt exakta grundläggande bestämmelser 
för de närmare bestämmelser som utfärdas 
genom förordning och som styr byggandet. 

Vidare förtydligas upplägget av Finlands 
byggbestämmelsesamling. Den kommer att 

innehålla de bestämmelser om byggande som 
miljöministeriet har utfärdat som förordning-
ar. Dessutom kan samlingen innehålla be-
stämmelser från andra förvaltningsområden. 

Bestämmelserna om byggkrav preciseras i 
markanvändnings- och bygglagen och ett 
bemyndigade att utfärda förordning tas in i 
respektive paragrafer. 

Bestämmelserna om väsentliga tekniska 
krav i 117 § i markanvändnings- och byggla-
gen lyfts ut och bildar egna paragrafer (117 
a–117 g §) kompletterade med bestämmelser 
om bemyndigande att utfärda förordning. Ti-
digare ingick kraven i 50 § i markanvänd-
nings- och byggförordningen. Bemyndigan-
dena gäller dels uppförande av nya byggna-
der, dels reparationer och ändringar i bygg-
nader eller ändrat ändamål med en byggnad. 

Målet är att reparationer och ändringar fort-
farande ska regleras flexibelt, att regleringen 
av dels nya byggnader, dels reparationer och 
ändringar ska förtydligas och att det ska 
framgå klarare att författningarna tillämpas 
på olika sätt. Ett annat mål är att samordna 
tillämpningen. Den flexibla regleringen av 
reparationer och ändringar bibehålls på två 
sätt. För det första säkerställer en övergångs-
period på fem år att de nuvarande byggbe-
stämmelserna kommer att tillämpas på sam-
ma sätt som tidigare. För det andra kan det i 
förordningar som utfärdas enligt de nya be-
myndigandena föreskrivas i vilka hänseenden 
de gäller nya byggnader och i vilka hänseen-
den de gäller reparationer och ändringar i 
byggnader. Dessutom kommer det att kunna 
utfärdas förordningar bara om nya byggnader 
eller bara om reparationer och ändringar i 
byggnader. Kraven för nya byggnader och 
för reparationer och ändringar i byggnader 
kan då skilja sig från varandra. 

 
Åtgärder för att förbättra energiprestanda vid 
reparationer och ändringar 

Propositionen avser att genomföra de artik-
lar i direktivet om byggnaders energieffekti-
vitet som gäller åtgärder för att förbättra 
energiprestanda vid reparationer och änd-
ringar i byggnader. Med markanvändnings- 
och bygglagen och bestämmelser på lägre 
nivå som meddelas med stöd av den genom-
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förs bestämmelserna om energiprestanda i 
befintliga byggnader (artikel 7), byggnaders 
installationssystem (artikel 8) och högeffek-
tiva alternativa värmesystem (artikel 6). 

Tanken är att åtgärderna för att förbättra 
byggnaders energiprestanda ska vidtas i 
samband med andra tillståndspliktiga repara-
tioner när det är tekniskt, funktionellt och 
ekonomiskt genomförbart. Förpliktelserna 
kommer bara att gälla den del av en byggnad, 
den byggnadsenhet eller det installationssy-
stem i byggnaden som repareras eller ändras. 

I och med att åtgärderna för att förbättra 
energiprestanda blir tillståndspliktiga (bygg-
lov 125 § och åtgärdstillstånd 126 §) utökas 
tillståndsplikten en aning. 

 
Skyldigheten att bedöma energiförsörjnings-
system 

För att det omarbetade direktivet om bygg-
naders energiprestanda ska kunna genomfö-
ras nationellt måste det finnas bestämmelser 
om att alternativa energiförsörjningssystem 
ska bedömas i byggprojekt och att bedöm-
ningen ska vara tillgänglig för kontroll när en 
ny byggnad uppförs. Den typen av bedöm-
ning ingår vanligen i analysen av alternativa 
energiförsörjningssystem när en byggnad 
projekteras. Det är den som startar projektet 
som väljer vilket system som kommer att in-
stalleras i byggnaden. 

I detta sammanhang har ett så flexibelt re-
gleringsalternativ som möjligt valts. Det in-
nebär att det helt enkelt kan konstateras att 
förpliktelserna uppfylls genom projekterings-
lösningen som i sin tur är förenlig med de 
värmesystem som nämns i direktivet. Om 
metoderna i direktivet inte tillämpas, ska en 
bedömning göras och den ska dokumenteras i 
planerna för byggobjektet. 

 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Konsekvenser för hushållen 

Preciseringen av tillämpningsparagraferna 
och bemyndigandena att utfärda förordning i 

markanvändnings- och bygglagen har inga 
ekonomiska 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 bo-
stadshus och ungefär 214 000 byggnader som 
inte används av hushållen för boende. Årli-
gen används drygt 10 miljarder euro till om-
byggnad och reparationer. I de projekt där 
energiprestanda kan förbättras beräknas sats-
ningarna på energiprestanda öka reparations-
kostnaderna med i snitt 5–15 procent. I peng-
ar betyder det kostnader på omkring 300–500 
miljoner euro beroende på konjunkturen. På 
sikt kan bättre energiprestanda ge besparing-
ar i energikostnaderna samtidigt som bygg-
nadens marknadsvärde påverkas positivt. 

Kostnaderna varierar från projekt till pro-
jekt. Reparationer som påverkar energipre-
standa och som oftast är kostnadseffektiva 
för fastighetsägaren kan vara exempelvis att i 
samband med någon annan reparation av en 
konstruktion eller ett system förse vinds-
bjälklaget med extra värmeisolering, sätta in 
nya energieffektiva fönster, förbättra tätning-
en i väggarna eller ändra värmesystem när 
det gamla är uttjänt. En rad olika utredningar 
(bland annat VTT) visar att de ungefärliga 
exempelkostnaderna per kvadratmeter i 
genomförda byggprojekt är följande: extra 
värmeisolering i samband med täckande re-
paration av ytterväggar i rad- och flervå-
ningshus 90–170 euro per kvadratmeter vå-
ningsyta, isolerputs ovanpå gammal kon-
struktion 80 euro per kvadratmeter vånings-
yta, extra värmeisolering i samband med 
täckande reparation av ytterväggar i flervå-
ningshus 105 euro per kvadratmeter vånings-
yta, nya fönster 35–80 euro per kvadratmeter 
våningsyta och utbyte av ventilationssystem 
till mekanisk till- och frånluft med värme-
återvinning 90–225 euro per kvadratmeter 
våningsyta. 

Ett exempel på reparationskostnader är att 
extra värmeisolering som görs uppifrån utan 
ändrade konstruktioner i vindsbjälklag i van-
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liga småhus (140 kvadratmeter) kostar cirka 
2 000 euro, extra värmeisolering i ytterväg-
gar 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 me-
kanisk frånluftsventilation till mekanisk till- 
och frånluftsventilation är cirka 3 500 euro. 
Uppdateringen kostar sammanlagt omkring 
4 000–6 000 euro, varav investeringar i an-
läggningar (maskin och tilluftskanaler) står 
för cirka 2 900–3 000 euro och kostnader för 
arbete för ungefär 2 000–2 500 euro. Sam-
mantaget sett uppgår de totala kostnaderna 
för att byta till jordvärme i snitt till 10 000–
25 000 euro beroende på om ett konventio-
nellt hus redan har ett vattenburet värmesy-
stem eller inte. Investeringarna i anläggning-
ar 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. Kostna-
derna för att planera åtgärderna för att för-
bättra energiprestanda ingår där. Projekte-
ringskostnaderna stiger således inte av åtgär-
derna när byggnadens energiprestanda för-
bättras i samband med reparationer. Kostna-
derna för att planera installationsteknik utgör 
ungefär en och en halv procent av byggkost-
naderna för nya byggnader och något mer vid 
reparationer beroende på byggarbetets art 
och omfattning. 

Kostnaderna för tillstånd påverkas mycket 
av om åtgärderna för att förbättra energipre-
standa kräver bygglov eller åtgärdstillstånd. 
Tanken är att åtgärderna kostnadseffektivt 
ska kombineras med tillståndspliktiga repara-
tioner. 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 kvadrat-
meter och ett flervåningshus på 1 500 kva-
dratmeter i en stor kommun, en relativt stor 
kommun och mediankommunen. Som föns-

teryta tillämpas 15 procent av ytan i jämfö-
relsebyggnaden. 

I ett flervåningshus i en stor kommun kos-
tar bygglov 1 543 euro, åtgärdstillstånd 1 053 
euro och ett förfarande jämförbart med an-
mälan 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 median-
kommunen kostar bygglov 431 euro, åtgärds-
tillstånd 116 euro och åtgärdsanmälan 65 
euro. 

I ett småhus i en stor kommun kostar bygg-
lov 1 543 euro, åtgärdstillstånd 220 euro och 
ett förfarande jämförbart med anmälan av åt-
gärd 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 median-
kommunen kostar bygglov 147,50 euro, åt-
gärdstillstånd 116 euro och åtgärdsanmälan 
65 euro. 

På sikt kan de kommunala avgifterna för 
bygglov komma att stiga eftersom kommu-
nerna finansierar sin byggnadstillsyn med 
dem. Kostnaderna påverkas alltså av vilken 
typ av tillstånd det krävs. 

Det är möjligt att vissa åtgärder som tidiga-
re har krävt åtgärdstillstånd i fortsättningen 
kommer att kräva bygglov och att åtgärder 
som det räckt med åtgärdsanmälan för kom-
mer att kräva åtgärdstillstånd. Tolkningen av 
tillståndsplikten varierar från kommun till 
kommun eftersom bygglovsmyndigheterna i 
stor utsträckning har prövningsrätt när de till-
lämpar bestämmelserna. Priset på tillståndet 
stiger med högre nivå på tillstånd eftersom 
myndigheternas arbetsinsats ökar. Högre 
nivå medför också projekteringskostnader, 
främst för särskild projektering. Men det kan 
medverka till att grundläggande principer 
som god planering och noggranna planer 
följs bättre i byggarbetet. På sikt ger det 
kostnadsbesparingar. Bygglov krävs vanligen 
för exempelvis stor fasadrenovering, stamre-
novering, ombyggnad och renovering plus 
ändrat ändamål med byggnaden och installa-
tion och utbyggnad av ventilation. Det är of-
tast åtgärder som det krävs särskilda planer 
för eller som uppenbart kan påverka männi-
skors hälsa eller säkerhet. 
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Åtgärdstillstånd och åtgärdsanmälan krävs 
vanligen för exempelvis byte av fönster och 
dörrar, mindre fasadrenoveringar, fasadänd-
ringar och ändring av takform, takmaterial 
eller takfärg. 

ARA (Finansierings- och utvecklingscen-
tralen för boendet) har upprättat scenarier för 
energiförbrukningen i bostadsbeståndet (Pe-
sola, 2011). Antagandet är att 2,5 procent av 
bostadsbeståndet som är över trettio år gam-
malt repareras årligen. Under tiden 2010–
2050 repareras då 50 000–60 000 bostäder. 

Det görs få reparationer som det behövs 
bygglov för. De bygglov för reparationer 
som kommer till byggnads- och lägenhetsre-
gistret är bara en bråkdel av de reparationer 
och renoveringar som görs. För de tio senaste 
åren (2001–2010) finns det bara drygt 2 000 
bygglov i registret. Största delen av de repa-
rationer som kan kombineras med åtgärder 
för att förbättra energiprestanda kräver vanli-
gen åtgärdstillstånd och i vissa kommuner 
delvis bara anmälan om åtgärd. 

 
Företagsekonomiska konsekvenser 

Reparationsobjekt i företagsägo kommer 
att beröras av de nya förpliktelserna beträf-
fande energiprestanda vid reparationer. Be-
roende på projektens omfattning och art 
kommer investeringskostnaderna för repara-
tioner att stiga. 

Förpliktelserna tillför reparationerna större 
värde och kräver större planering av objek-
ten. Vidare kommer byggprodukter och in-
stallationssystem som förbättrar byggnaders 
energiprestanda att efterfrågas i större grad. 

Reparationerna har en positiv effekt på sys-
selsättningen. Exempelvis planeringsbyråer 
och byggfirmor som är specialiserade på 
energieffektiva renoveringar får större verk-
samhetsmöjligheter i takt med att reparatio-
nerna blir fler och kvaliteten stiger. 

Den föreslagna lagstiftningen medverkar 
till att kompetensen inom energieffektiva re-
parationer förbättras och energieffektiva pro-
dukter kan tas fram eftersom efterfrågan på 
energieffektiva byggprodukter ökar. Det kan 
också förbättra företagens konkurrenskraft på 
den europeiska marknaden. 

 

Konsekvenser för de offentliga finanserna 

Propositionen har inga direkta statsfinansi-
ella konsekvenser. Det uppskattas att arbets-
mängden vid kommunernas byggnadstillsyn 
kommer att öka på grund av att energieffek-
tivitetsaspekten beaktas i större utsträckning 
än tidigare. Om kommunerna inte förmår öka 
resurserna för byggnadstillsynen uppskattas 
tillståndsbehandlingstiderna bli längre. Beak-
tandet av energieffektivitetsaspekten föranle-
der utbildningsbehov för byggnadstillsynens 
personal. Dessutom leder propositionen till 
att rådgivningsuppgifterna vid byggnadstill-
synen ökar. Det är svårt att bedöma tilläggs-
kostnadernas omfattning. I statens budget-
proposition ingår inga tilläggsanslag för er-
sättning av de kostnader som propositionen 
ger upphov till för kommunerna. Miljömini-
steriet följer med vilka tilläggskostnader som 
kommunerna orsakas av denna proposition. 
Inom ramen för uppföljningsförfarandet be-
döms å ena sidan kommunernas tilläggskost-
nader för beaktandet av energieffektivitets-
aspekten och å andra sidan möjligheterna att 
lätta upp bygglovsförfarandena för att mins-
ka kommunernas administrativa börda. Om 
tilläggskostnaderna för beaktandet av energi-
effektivitetsaspekten visar sig bli betydande, 
strävar man efter att kunna kompensera 
kommunerna för dem. 

De nya förpliktelserna beträffande energi-
prestanda vid reparationer kommer att gälla 
statsägda renoveringsobjekt. Samtidigt gäller 
de också kommunerna som måste göra sina 
fastigheter mer energieffektiva. Investerings-
kostnaderna för reparationer ökar av förplik-
telserna beroende på projektens omfattning 
och art. 

Kommunernas byggnadsbestånd omfattar 
omkring 35 miljoner kvadratmeter. Årligen 
repareras 1,5 procent, det vill säga 525 000 
kvadratmeter våningsyta. Reparationskostna-
derna är ungefär 2 000 euro per kvadratme-
ter, sammanlagt cirka 1 050 miljoner euro. 
Kostnaderna stiger med 5–15 procent årligen, 
alltså 52,5–157,5 miljoner euro. Kommuner-
na äger cirka 250 hyresbostäder med en snitt-
storlek på 50 kvadratmeter. Den sammanlag-
da ytan är cirka 12,5 kvadratmeter vånings-
yta. Också 1,5 procent av hyresbostäderna 
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renoveras årligen, vilket är 187 500 kvadrat-
meter våningsyta. Reparationerna kostar cir-
ka 1 500 euro per kvadratmeter, sammanlagt 
cirka 281,3 miljoner euro. Kostnaderna stiger 
med 5–15 procent, det vill säga med 14–42,2 
miljoner euro. Årligen medför reparationer 
kostnaderna på 66,5–199,7 miljoner euro. 
Kostnaderna beräknas bli återbetalda på 17–
50 år. 

 
Konsekvenser för samhällsekonomin 

Byggnader står för drygt hälften av Fin-
lands nationalförmögenhet och i byggnads-
beståndet står bostadshusen för mer än 60 
procent. Vi har ungefär tre miljoner byggna-
der i Finland och följaktligen spelar deras 
skick en stor roll för att vi ska kunna behålla 
värdet på nationalförmögenheten. Det årliga 
värdet för det totala husbyggandet var 23 
miljarder euro 2011. Fokus i byggandet hål-
ler på att förskjutas från nybyggnad till repa-
rationer. Redan idag står reparationer av 
byggnader för hälften av det belopp som an-
vänds till husbyggnad. 

 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Propositionen påverkar inte förhållandena 
mellan myndigheterna eftersom befogenhets-
fördelningen mellan stat och kommun inte 
ändras. 

Den största förändringen för myndigheter-
na är att anvisningarna försvinner i förord-
ningarna när upplägget av Finlands byggbe-
stämmelsesamling ses över. Anvisningarna 
har tidigare gett ett exempel på en godtagbar 
lösning som byggnadstillsynsmyndigheten 
har antagits godkänna. Denna tolkning av 
byggnadstillsynsmyndighetens styrning för-
svinner alltså nu. Följaktligen kan myndighe-
terna behöva andra anvisningar från miljö-
ministeriet och utbildning för att samordna 
tolkningarna. 

I markanvändnings- och bygglagen 
kompletteras 125 och 126 § med bestämmel-
ser om åtgärder för att förbättra energipre-
standa. När åtgärderna blir tillståndspliktiga 
får de kommunala byggnadstillsynsmyndig-
heterna mer arbete och det kan hända att det 
behövs större resurser beroende på kommu-

nens storlek och typ av byggnadsbestånd. 
Dessutom kan det behövas kompetenshöjan-
de utbildning. 

Tidigare har byggbestämmelserna bara 
gällt nya byggnader. Bestämmelserna om nya 
byggnader har tillämpats på reparationer och 
ändringar bara om det har varit nödvändigt 
på grund av åtgärdens art och omfattning och 
en eventuell ändring av ändamålet med 
byggnaden, förutsatt att förordningen inte har 
föreskrivit något annat. Den tidigare princi-
pen kommer fortfarande att gälla. Bemyndi-
gandena att utfärda förordning förtydligas 
genom att miljöministeriet bemyndigas att 
utfärda förordning om dels nya byggnader, 
dels reparationer och ändringar i byggnader 
eller ändrat ändamål med en byggnad. Då 
kan man vid beredningen av förordningen 
avgöra om det behövs bestämmelser om nya 
byggnader eller befintliga byggnader eller 
om bådadera. Myndigheternas behov att tol-
ka förordningarna om nya byggnader i sam-
band med renoveringar minskar. 

 
4.3 Konsekvenser för miljön 

Energiförbrukningen i byggnader och i 
byggande står för drygt 40 procent av slutan-
vändningen av energi och för nästan 40 pro-
cent av utsläppen av växthusgaser. Bestäm-
melserna om byggnaders energiprestanda är 
av stor vikt för energieffektiviteten eftersom 
byggnadsbeståndet förnyas långsamt och fo-
kus 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 re-
novering ökar materialanvändningen. Kalky-
ler visar dock att utsläppen är betydligt större 
när byggnader används än när material till-
verkas och att det därmed är motiverat att 
använda extra material. 
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5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

I februari i år tillsatte miljöministeriet en 
arbetsgrupp med uppgift att anpassa byggbe-
stämmelserna och de anknytande bemyndi-
gandena till grundlagen och att förenkla och 
förtydliga styrningen av bygglagstiftningen. 
Det finns en rad pågående och färdiga utred-
ningar om energiprestanda vid reparationer 
av byggnader, bland annat en VTT-utredning 
om effekterna av åtgärder för att förbättra 
energiprestanda vid ombyggnad och under-
håll av byggnadsbeståndet – energibespa-
ringar, utsläpp av CO2-ekv, kostnader och 
lönsamhet – och en utredning av Rättspoli-
tiska forskningsinstitutet om effekterna av 
regleringen av energiprestanda vid ombygg-
nad och renovering.  

Andra utredningar som kan nämnas är: 
EPAT om möjligheterna att spara energi vid 
renoveringar, FRAME Future Envelope As-
semblies and HVAC Solutions, KORMA – 
fukttekniska modeller för ombyggnad och 
renovering, KIMU klimatförändring i flervå-
ningshus, MRL och regelring av energipre-
standa och slutligen uppdatering av till-
ståndspraxis för renoveringar – tekniska krav 
avseende åtgärder för att förbättra energipre-
standa vid reparationer behövs. 

 
5.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Propositionen sändes på remiss till 127 in-
stanser, varav 54 inkom med utlåtande. Be-
gäran om utlåtande riktades bland annat till 
branschen, kommuner, vissa ministerier och 
regionala miljöcentraler. Merparten av dem 
som yttrade sig ansåg det vara nödvändigt att 
ändra markanvändnings- och bygglagen och 
de tyckte att förslaget förtydligar förvalt-
ningen. Fungerande bemyndiganden att ut-
färda förordning och tydlig åtskillnad mellan 
föreskrifter och anvisningar ansågs vara 
mycket viktiga för myndigheternas styrning 
och en samordnad tolkning.  

De föreslagna ändringarna anses ha positiv 
effekt för värdet på byggnadsbeståndet och 
möjligheterna att nå de energipolitiska må-
len. Inställningen var positiv till att förbättra 
energiprestanda. Det ansågs att bättre energi-
prestanda bör vara ett mål för alla i Finland 
och att större fokus bör sättas på frågan. A 
och O för att förbättra energiprestanda är att 
åtgärderna är kostnadseffektiva och att de 
kombineras med andra reparationer och änd-
ringar, ansågs det också. 

Vidare kommenterades förslaget att anvis-
ningar inte ska ingå i byggbestämmelserna. 
Det ansågs kunna leda till ändrad tolkning. 
Dessutom uttrycktes det oro för hur resurser-
na inom byggnadstillsynen ska räcka till. Det 
välkomnades att de väsentliga tekniska kra-
ven lyfts ut samtidigt som det uttrycktes en 
viss oro för att man kommer att åberopa de 
allmänna bestämmelserna i stället för de 
byggbestämmelser som har utfärdats med 
stöd av dem. Ett annat orosmoment var hur 
det kommer att gå med flexibiliteten vid om-
byggnad och reparation. Det framkom också 
att det behövs utbildning och informations-
styrning i renoveringsverksamheten. Motiven 
till propositionen har preciserats i det hänse-
endet. 

Paragraferna och motiven har setts över 
med utgångspunkt i yttrandena. Dessutom 
har Finlands Kommunförbund och 
finansministeriet haft ett möte. 

 
6  Samband med andra proposi t io -

ner 

6.1 Lag om energicertifikat för byggna-
der, lag om ändring av lagen om Fi-
nansierings- och utvecklingscentra-
len för boendet och upphävande av 
lagen om inspektion av energieffek-
tiviteten hos kylanläggningarna i en 
byggnads luftkonditioneringssystem 

I propositionen föreslås det att en ny lag 
om energicertifikat för byggnader stiftas och 
att den gällande lagen med samma namn 
upphävs. Vidare föreslås lagen om Finansie-
rings- och utvecklingscentralen för boendet 
bli ändrad och lagen om inspektion av ener-
gieffektiviteten hos kylanläggningarna i en 
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byggnads luftkonditioneringssystem bli upp-
hävd. Med den nya lagen och de föreslagna 
alternativa rådgivningsmöjligheterna genom-
förs Europaparlamentets och rådets delvis 
omarbetade direktiv om byggnaders energi-
prestanda. En särskild proposition lämnas om 
de ändringar som direktivet kräver i markan-
vändnings- och bygglagen. Vid beräkningen 
av energieffektiviteten enligt lagen om ener-
gicertifikat för byggnader används de förord-
ningar om energiformsfaktorer som utfärdas 
med stöd av bemyndigandet att utfärda för-
ordning i markanvändnings- och bygglagen. 

 
6.2 Lag om produktgodkännande av vis-

sa byggprodukter 

I september lämnar regeringen en proposi-
tion till riksdagen med förslag till en ny lag 
om produktgodkännande av vissa byggpro-
dukter. Lagen gäller byggprodukter som an-
vänds i byggande när en produkt inte omfat-
tas av någon gällande harmoniserad standard 
eller det inte finns något europeiskt tekniskt 
bedömningsdokument om produkten. Följ-
aktligen gäller lagen situationer när en bygg-
produkt inte kan CE-märkas. CE-märkning 
enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 305/2011 om fastställande av 
harmoniserade villkor för saluföring av 
byggprodukter blir obligatorisk för de flesta 
byggprodukter den 1 juli 2013. 

Lagen föreslår fyra alternativ för att god-
känna byggprodukter nationellt. Det första 
alternativet att är att fortsätta med det nuva-
rande typgodkännandet som innebär att mil-
jöministeriet utfärdar förordningar om typ-
godkännande. Ministeriet skulle då bemyn-
diga det aktuella organet att bevilja typgod-
kännande.  

Det andra alternativet är att införa certifie-
ringsintyg som ska ersätta den tidigare certi-
fieringen av bruksbeskrivning. Tanken är att 
man med intyget ska kunna åtgärda bristerna 
med certifieringen av bruksbeskrivning och 
trots det erbjuda en metod för godkännande 
av byggprodukter som är enklare att admini-
strera än typgodkännande. I förordning av 
miljöministeriet ska de produktgrupper kun-

na anges som kan beviljas certifieringsintyg. 
Intygen ska utfärdas av organ godkända av 
miljöministeriet. 

Det tredje alternativet är att certifiera kvali-
tetskontrollen av tillverkningen. Då skulle 
certifieraren certifiera produktionsprocessen 
för byggprodukten. Alternativet föreslås ba-
sera sig på privaträttsliga avtal. 

Det fjärde alternativet för att godkänna 
byggprodukter är att certifiera produkter på 
byggplatsen. Då kunde byggnadstillsyns-
myndigheten kräva att lämplighet påvisas 
genom test eller dokument på byggplatsen. 

Förordningen om byggprodukter är direkt 
tillämplig lag i medlemsstaterna. Därför mås-
te överlappande lagstiftning upphävas. Följ-
aktligen upphävs lagen om godkännande av 
byggprodukter (230/2003). EU-förordningen 
medför en del ändringar i markanvändnings- 
och bygglagen. Samtidigt kompletteras mil-
jöministeriets uppgifter enligt 17 § med en 
tidigare bestämmelse i 13 § som föreskriver 
att miljöministeriet också ska se till att före-
skrifter som de statliga myndigheterna med-
delar om byggande samordnas. 

Vidare upphävs lagen om inspektion av 
energieffektiviteten hos kylanläggningarna i 
en byggnads luftkonditioneringssystem 
(797/2007) och ändras 3 och 11 § i lagen om 
anordningar inom räddningsväsendet 
(10/2007). När lagen om produktgodkännan-
de av byggprodukter träder i kraft måste ock-
så markanvändnings- och byggförordningen 
(895/1999) och förordningen om godkännan-
de av byggprodukter (1245/2003) ändras. 

På grund av EU:s förordning om byggpro-
dukter har det uppstått ett behov av att införa 
bestämmelser om inte vara byggobjekt utom 
också om enskilda byggprodukter. 

I markanvändnings- och bygglagen före-
skrivs om väsentliga tekniska krav. Om för-
farandena för utredande av uppfyllandet av 
dessa krav föreskrivs i lagen om produktgod-
kännande av vissa byggprodukter. Till pro-
positionen om produktgodkännande ansluter 
dessutom ovannämnda ändringar av markan-
vändnings- och bygglagen, som har fogats 
till den på grund av sin kontext. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförs lag 

2 § Lagens tillämpningsområde. Enligt för-
slaget ska 1 mom. förtydligas utan att änd-
ringen påverkar lagens tillämpningsområde. 
Den föreslagna bestämmelsen anger att lagen 
innehåller bestämmelser om planering, byg-
gande och användning av områden och om 
projektering, uppförande och användning av 
byggnader.  

13 §. Finlands byggbestämmelsesamling. 
Bestämmelsen om bemyndigande att utfärda 
förordning upphävs och bemyndigandena in-
förlivas med respektive paragrafer. Samtidigt 
upphävs momentet om tillämpning av bygg-
bestämmelserna på ändringar och reparatio-
ner. Övergångsbestämmelserna innebär att 
byggbestämmelser som utfärdats med stöd av 
denna paragraf gäller i ytterligare fem år. 
Syftet med den övergångsbestämmelsen är 
att de delar av Finlands byggbestämmelse-
samling som gäller för närvarande fortsatt, i 
likhet med dagens praxis, kommer att tilläm-
pas tills de berörda delarna ses över. Nya 
förordningar som gäller byggande kommer i 
enlighet med 117 a–117 f § att ange om för-
ordningen gäller uppförande av nya byggna-
der samt ändringar och reparationer eller 
ändring av byggnadens användningsändamål 
eller bara endera. Detta innebär att byggför-
ordningarna en efter en kommer att omfattas 
av de nya reglerna inom ramen för över-
gångsperioden och att nuvarande flexibla 
praxis i fråga om ombyggnad inte kommer 
att förändras i förhållande till de gällande 
byggbestämmelserna.    

Enligt förslaget ska paragrafen i fortsätt-
ningen bara innehålla bestämmelser om mil-
jöministeriets skyldighet att förvalta Finlands 
byggbestämmelsesamling, som ska innehålla 
de bestämmelser, föreskrifter och ministerie-
anvisningar om byggande som utfärdas med 
stöd av markanvändnings- och bygglagen.  

Dessutom ska samlingen också kunna in-
nehålla föreskrifter som andra statliga myn-
digheter har utfärdat. Finlands byggbestäm-
melsesamling har en etablerad ställning inom 
byggbranschen. Trots de författningstekniska 

ändringarna kommer det även i fortsättning-
en att finnas behov av samlade föreskrifter 
och anvisningar för byggbranschen. Genom 
den föreslagna bestämmelsen ser man till att 
ministeriet har en skyldighet att upprätthålla 
en sådan samling.  

Den samordningsuppgift i fråga om de stat-
liga myndigheternas föreskrifter som finns i 
den gällande paragrafen kommer enligt pla-
nerna att överföras till 17 §, som gäller mil-
jöministeriets uppgifter. Det är meningen att 
den paragrafen ska ses över när lagstiftning-
en om godkännande av vissa byggprodukter 
ses över.  

117 §. Krav beträffande byggande. Denna 
paragraf kvarstår huvudsakligen oförändrad, 
eftersom ändringen bara gäller 2 mom. För 
närvarande finns de väsentliga tekniska krav 
som ställs på en byggnad bara listade i 117 §, 
som ligger till grund för bygglov, och närma-
re bestämmelser om kraven finns i 50 § i 
markanvändnings- och byggförordningen. De 
väsentliga tekniska kraven gäller uppförande 
av nya byggnader samt reparationer, änd-
ringar och ändrat användningsändamål. 

I stället för en uppräkning föreslås det nu 
att byggnader ska projekteras, uppföras, änd-
ras och repareras och deras avsedda använd-
ning ändras så, att byggnaden med beaktande 
av den allmänt förutsägbara belastningen och 
användningsändamålet uppfyller de väsentli-
ga tekniska krav som avses i 117 a–117 g §. 
Med väsentliga tekniska krav avses bestäm-
melser i berörda paragraf och bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den. Paragraferna 
innehåller de allmänna principerna vars ge-
nomförande preciseras i de bestämmelser 
som utfärdas med stöd av dem. Till sitt sak-
innehåll motsvarar paragraferna gällande 50 
§ i markanvändnings- och byggförordningen 
och gällande byggbestämmelser. Det är me-
ningen att rådande flexibla tillämpningsprax-
is i fråga om reparationer och ändringar inte 
ska ändras när det gäller de gällande byggbe-
stämmelserna, utan praxis kvarstår genom en 
övergångsbestämmelse. De förordningar som 
utfärdas med stöd av de nya bemyndigandena 
att utfärda förordning kan ange i vilken ut-
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sträckning bestämmelserna gäller uppförande 
av nya byggnader och i vilken utsträckning 
reparationer och ändringar.  

Byggnader ska projekteras och uppföras på 
ett sätt där alla väsentliga tekniska krav beak-
tas i lika utsträckning. Paragrafens 4 mom. 
kvarstår oförändrat, liksom även 118 §, vilket 
innebär att de parallellt med de väsentliga 
tekniska kraven måste beaktas vid byggande.  

117 a §. Konstruktioners hållfasthet och 
stabilitet. Innehållet i det väsentliga tekniska 
kravet på konstruktioners hållfasthet och sta-
bilitet bygger på 50 § i markanvändnings- 
och byggförordningen.  Konstruktioner ska 
projekteras och uppföras för den belastning 
som förekommer under byggnadens brukstid. 
Konstruktionerna måste vara konstruktions-
mässigt tillräckligt säkra, användbara och be-
ständiga under den planerade livslängden vid 
normalt underhåll. Konstruktionerna ska pro-
jekteras och byggas med beaktande av de rå-
dande förhållandena på byggplatsen, exem-
pelvis markförhållandena.  

Bärande konstruktioner ska projekteras och 
dimensioneras utifrån reglerna för konstruk-
tionernas mekanik och allmänt godtagna be-
räkningsgrunder. Projekteringen får också 
bygga på tillförlitliga provresultat eller andra 
tillgängliga uppgifter. I framtiden kommer 
konstruktionerna huvudsakligen att projekte-
ras i enlighet med de s.k. eurokoderna och 
deras nationella bilagor. 

När EU-förordningen om byggprodukter 
träder i kraft den 1 juli 2013 blir CE-
märkning av byggprodukter obligatorisk ock-
så i Finland. Byggprodukternas egenskaper 
kommer att framgå av en prestandadeklara-
tion. I Finland har man av tradition utfärdat 
krav som gäller byggnadsverket, men i och 
med CE-märkningen har det också blivit ak-
tuellt med krav som gäller byggprodukterna. 

Belastningarna på byggnaden får inte orsa-
ka ras eller formförändringar som skadar sta-
biliteten. Projektören ska också se till att be-
lastningarna inte heller skadar andra delar av 
byggnaden eller installationer och fast ut-
rustning i byggnaden.  

Konstruktioner kan skadas av yttre orsaker. 
Skadan får då inte vara oproportionerligt stor 
i förhållande till den händelse som orsakade 

skadan. Exempelvis får en byggnad inte rasa 
till följd av att en fordonskollision. 

Reparationer och ändringar enligt byggbe-
stämmelserna ska genomföras i enlighet med 
byggbestämmelserna om inget annat uttryck-
ligen föreskrivs i dem, till den del åtgärder-
nas natur och omfattning och byggnadens el-
ler byggnadsdelens eventuellt ändrade an-
vändningsändamål så kräver.   

Bestämmelserna om byggnaders hållfasthet 
och stabilitet är otvivelaktigt frågor av tek-
nisk natur som hör till ministeriets eget an-
svarsområde. Därför föreslås det att bemyn-
digandet att utfärda förordning ska gälla mil-
jöministeriet. Det kan komma att behövas 
från varandra avvikande ministeriebestäm-
melser på förordningsnivå för uppförande av 
nya byggnader, reparation och ändring av 
byggnader och ändring av byggnaders an-
vändningsändamål. 

117 b §. Brandsäkerhet. Den som påbörjar 
ett byggprojekt ska se till att byggnaden pro-
jekteras och uppförs så att den blir brandsä-
ker. Byggnadens egenskaper och användning 
ska beaktas när det bestäms vad som är 
brandsäkert. Brandsäkerhetskraven ställs i 
allmänhet utifrån brandklasser och numeriska 
värden. En byggnad kan projekteras och upp-
föras antingen så att man använder brand-
klasser och numeriska värden eller utifrån 
den uppskattade brandutvecklingen, som ska 
omfatta de situationer som sannolikt kan fö-
rekomma i byggnaden. 

Byggnaden och dess byggnadsdelar får un-
der en viss tid efter brandens början inte ge-
nom sammanstörtning ge upphov till fara till 
följd av branden. Om det på grund av per-
sonsäkerhet eller med hänsyn till skadornas 
omfattning är nödvändigt, måste byggnaden 
utan att störta samman bestå den  hela ut-
bränningen av brandbelastningen och avsval-
ningen. 

Byggprodukter som inte bidrar till brand-
utveckling på ett sätt som medför fara ska 
användas i byggnaden. Brandsäkerheten krä-
ver bestämmelser om bland annat små skor-
stenar, murade eldstäder, pannrum och bräns-
leförråd samt ventilationsanläggningar. Ven-
tilationsanläggningarna får inte öka sprid-
ningen av rökgaser.  
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Byggnader ska i regel delas i in brandceller 
i syfte att begränsa spridningen av brand och 
rök, säkerställa utrymning, underlätta rädd-
nings- och släckningsinsatser och begränsa 
egendomsskador. 

Spridningen av en brand från en byggnad 
till en annan får inte äventyra personsäkerhe-
ten och inte heller orsaka oskäliga ekonomis-
ka och samhälleliga förluster. 

I fråga om objekt som är särskilt krävande 
med avseende på personsäkerheten och där 
brandsäkerhetsriskerna beror på lokalernas 
användning och på användarnas begränsade 
eller nedsatta funktionsförmåga ska en sär-
skild säkerhetsutredning tas fram i början av 
projekteringen. Utifrån den fastställs vilka 
konstruktionsmässiga och andra åtgärder som 
krävs för en tillräcklig säkerhetsnivå. Det är 
viktigt att olika aktörer samarbetar för att ut-
arbeta utredningen. Den ska tas fram i sam-
arbete mellan projektörer och användare, de 
säkerhetsansvariga myndigheterna och andra 
berörda. 

Reparationer och ändringar enligt byggbe-
stämmelserna ska genomföras i enlighet med 
byggbestämmelserna om inget annat uttryck-
ligen föreskrivs i dem, till den del åtgärder-
nas natur och omfattning och byggnadens el-
ler byggnadsdelens eventuellt ändrade an-
vändningsändamål så kräver.  

Närmare bestämmelser om byggnaders 
brandsäkerhet är otvivelaktigt frågor av tek-
nisk natur som hör till ministeriets eget an-
svarsområde. Därför föreslås det att bemyn-
digandet att utfärda förordning ska gälla mil-
jöministeriet. Det kan komma att behövas 
från varandra avvikande ministeriebestäm-
melser på förordningsnivå för uppförande av 
nya byggnader, reparation och ändring av 
byggnader och ändring av byggnaders an-
vändningsändamål. 

117 c §. Sunda byggnader. Inomhusklima-
tet i en byggnad inverkar märkbart på hälsa 
och trivsel för dem som befinner sig i bygg-
naden. Därför måste särskild uppmärksamhet 
ägnas åt byggnaders inomhusklimat. Kraven 
på inomhusklimatet i byggnader beror på 
byggnadens användningsändamål och var 
den är belägen.  

En byggnad får inte äventyra hälsa av orsa-
ker som sammanhänger med utsläpp av skad-

liga gaser, med farliga partiklar, mikrober el-
ler gaser i luften, med farlig strålning, för-
orening av vatten och mark, bristfällig han-
tering av rök, avloppsvatten eller fast eller 
flytande avfall eller med fukt i byggnadsdelar 
eller konstruktioner. Byggnadens fysikaliska, 
kemiska och mikrobiologiska förhållanden 
inbegriper de nämnda omständigheterna. 

En byggnad anses inte vara bristfällig om 
partiklarna och mikroberna härrör från nor-
mal luftväxling eller om en byggnad som 
uppförts i enlighet med byggbestämmelserna 
och god byggsed orsakar särskilt känsliga 
person olägenhet.   

Fastigheternas anordningar och system ska 
bidra till att sunda förhållanden upprätthålls i 
byggnaden.  

Reparationer och ändringar har särskild in-
verkan på hälsoaspekterna när det gäller an-
vändning av byggnader. Till och med små 
förändringar i konstruktioner, ventilation och 
uppvärmning kan inverka på fuktkondense-
ring och uppkomsten av fuktskador i bygg-
nader. Bättre energiprestanda genom ändrade 
eller nya konstruktioner utgör en betydande 
hälsorisk, bl.a. på grund av mögelrisken. 

Byggnader ska uppföras med användning 
av produkter som inte under den planerade 
livslängden orsakar sådana utsläpp i luften 
inomhus, hushållsvattnet eller miljön som är 
högre än de tillåtna mängderna. 

Reparationer och ändringar enligt byggbe-
stämmelserna ska genomföras i enlighet med 
byggbestämmelserna om inget annat uttryck-
ligen föreskrivs i dem, till den del åtgärder-
nas natur och omfattning och byggnadens el-
ler byggnadsdelens eventuellt ändrade an-
vändningsändamål så kräver.  

Enligt förslaget ska miljöministeriet kunna 
utfärda bestämmelser som gäller inomhusluf-
tens renhet, temperatur, fuktighet, luftväx-
ling, ljus, strålning och övriga fysikaliska, 
kemiska och mikrobiologiska förhållanden i 
byggnaden. Uppräkningen motsvarar de sani-
tära kraven på bostäder och andra vistelseut-
rymmen i 26 § i hälsoskyddslagen 
(763/1994) med undantag av buller, som det 
föreskrivs särskilt om i 117 f §. Miljöministe-
riet får genom förordning utfärda närmare 
bestämmelser om fysikaliska, kemiska och 
mikrobiologiska förhållanden, installations-
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tekniska system och anordningar som ankny-
ter till byggnadens sundhet samt om tillhö-
rande byggprodukter. Bestämmelserna om 
fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska 
förhållanden är otvivelaktigt frågor av tek-
nisk natur som hör till ministeriets eget an-
svarsområde. Därför föreslås det att bemyn-
digandet att utfärda förordning ska gälla mil-
jöministeriet. Det kan komma att behövas 
från varandra avvikande ministeriebestäm-
melser på förordningsnivå för uppförande av 
nya byggnader, reparation och ändring av 
byggnader och ändring av byggnaders an-
vändningsändamål. 

117 d §. Säkerhet vid användning. Både 
byggnaden och byggplatsen ska vara säkra 
för användaren med avseende på såväl an-
vändning som underhåll. Syftet är att bygg-
naden ska projekteras och uppföras med tan-
ke på att undvika fara för olycka eller skada. 
Det rör sig exempelvis om risk för att ramla, 
halka eller falla, risk för sammanstötning och 
brand-, el- och explosionsolyckor. Systema-
tisk projektering och systematiskt genomfö-
rande kan minska risken för sådana olyckor. 
Då ska utöver byggnaden också dess utom-
husytor och förflyttningsvägar beaktas, sär-
skilt när de är utsatta för väderleksomslag. 

Reparationer och ändringar enligt byggbe-
stämmelserna ska genomföras i enlighet med 
byggbestämmelserna om inget annat uttryck-
ligen föreskrivs i dem, till den del åtgärder-
nas natur och omfattning och byggnadens el-
ler byggnadsdelens eventuellt ändrade an-
vändningsändamål så kräver. 

Bestämmelserna om säkerhet vid använd-
ning av byggnader är otvivelaktigt frågor av 
teknisk natur som hör till ministeriets eget 
ansvarsområde. Därför föreslås det att be-
myndigandet att utfärda förordning ska gälla 
miljöministeriet. Det kan komma att behövas 
från varandra avvikande ministeriebestäm-
melser på förordningsnivå för uppförande av 
nya byggnader, reparation och ändring av 
byggnader och ändring av byggnaders an-
vändningsändamål. 

117 e §. Tillgänglighet. En byggnads och 
dess gårds- och vistelseområdens användbar-
het ska bedömas särskilt med avseende på de 
behov som barn, äldre och funktionshindrade 
har. Fungerande lösningar för dem är ofta bra 

och användbara lösningar också för alla 
andra. Vilka krav som ställs på tillgänglighet, 
användbarhet och säkerhet vid användning 
beror på byggnadens planerade användning, 
antalet personer som ska vistas i byggnaden 
och det planerade antalet våningsplan. Ex-
empelvis kan det ställas strängare krav på 
flervåningshus för boende än på vanliga 
småhus i fråga om tillgänglighet, användbar-
het och säkerhet vid användning. Således kan 
exempelvis tillgänglighetskraven avvika från 
varandra för olika hustyper och byggnads-
verk. 

Reparationer och ändringar enligt byggbe-
stämmelserna ska genomföras i enlighet med 
byggbestämmelserna om inget annat uttryck-
ligen föreskrivs i dem, till den del åtgärder-
nas natur och omfattning och byggnadens el-
ler byggnadsdelens eventuellt ändrade an-
vändningsändamål så kräver.    

Närmare bestämmelser om byggnaders till-
gänglighet är samhälleligt viktiga och hör 
därför till statsrådets behörighet. Det kan 
komma att behövas från varandra avvikande 
statsrådsbestämmelser på förordningsnivå för 
uppförande av nya byggnader, reparation och 
ändring av byggnader och ändring av bygg-
naders användningsändamål. 

117 f §. Bullerskydd och ljudförhållanden. 
En byggnad och dess gårds- och vistelseom-
råden ska projekteras och uppföras så att det 
buller som uppfattas av dem som befinner sig 
i byggnaden eller på dess eller grannens 
gårds- och vistelseområden hålls på en till-
räckligt låg nivå som inte äventyrar perso-
nernas hälsa, välbefinnande och trivsel. Ljud-
förhållandena i en byggnad påverkas av kon-
struktionernas ljudisoleringsförmåga och de 
installationstekniska anordningarnas ljudni-
våer och installationer, armaturinstallationen 
och rumsakustiken. Konstruktionerna och 
byggnadsdelarnas ljudisoleringsförmåga och 
buller som beror på de installationstekniska 
anordningarna eller bristfällig installation är 
inte acceptabla, om sömn och vila störs och 
verksamhet som kräver koncentration, växel-
verkan och konfidentialitet i praktiken inte är 
möjlig. Ljudförhållandena i en byggnad be-
stäms genom verifiering av att märkvärdena 
nås för ljudisoleringsförmåga, ljudnivåer, ef-
terklangstid och talets särskiljbarhet. 
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Ljudförhållandena på gårds- och vistelse-
områden samt balkonger bedöms genom ve-
rifiering av att märkvärdena för ljudnivåerna 
nås. Ändringar och reparationer enligt bygg-
bestämmelserna ska genomföras så att ljud-
förhållandena i byggnaden eller dess närhet 
kan anses acceptabla i den utsträckning som 
åtgärdens natur och omfattning eller den 
eventuella ändringen av byggnadens eller 
byggnadsdelens användningsändamål kräver 
det. 

Närmare bestämmelser om bullerskydd i 
byggnader är otvivelaktigt frågor av teknisk 
natur som hör till ministeriets eget ansvars-
område. Därför föreslås det att bemyndigan-
det att utfärda förordning ska gälla miljömi-
nisteriet. Det kan komma att behövas från 
varandra avvikande ministeriebestämmelser 
på förordningsnivå för uppförande av nya 
byggnader, reparation och ändring av bygg-
nader och ändring av byggnaders använd-
ningsändamål. 

117 g §. Energiprestanda. Det finns en stor 
potential för inbesparing i byggbeståndet, 
men beståndet förnyas mycket långsamt sam-
tidigt som effekterna är mycket långtgående. 
Därför bör man ägna uppmärksamhet åt för-
bättrad energiprestanda också när byggnader 
repareras av andra orsaker. Utgångspunkten 
vid bedömningen av genomförbara möjlighe-
ter till energiinbesparing i det nuvarande 
byggbeståndet är att sådana åtgärder för att 
spara energi som genomförs i fråga om 
byggnadsdelar i regel ska vidtas när de 
byggnadsdelarna även i övrigt behöver repa-
reras eller när byggnadens användningsän-
damål ändras. Det är viktigt att i samband 
med planerad ombyggnad se till att åtgärder 
som förbättrar energiprestanda vidtas om de 
kan vidtas till skäligen låga tilläggskostnader 
och genomföras på ett tekniskt, funktionellt 
och ekonomiskt lönsamt sätt. 

En byggnads energiprestanda får inte för-
bättras i samband med ombyggnad och inte 
heller vid nybyggnad, om det sker på inom-
husklimatets bekostnad exempelvis genom 
försämrad ventilation. Lösningarna för bättre 
energiprestanda i samband med ny- och om-
byggnad ska planeras och genomföras så att 
de inte ger upphov till exempelvis fukt- och 

mögelskador som försämrar inomhusklima-
tet. 

I miljöministeriets förordning om nya 
byggnaders energiprestanda (Finlands bygg-
bestämmelsesamling 2/11), som tillämpas 
från och med den 1 juli 2012, övergick man 
till att granska byggnaders totala energiför-
brukning på årsnivå med uppställning av en 
övre gräns. Vid en sådan granskning ser man 
på hur energi förbrukas i byggnaden och de 
tekniska egenskaperna. Till dessa hör klimat-
skalets egenskaper och installationssystemen, 
dvs. värme- och kylinstallationer, ventila-
tions- och luftkonditioneringssystem, instal-
lationer för tappvatten, belysning, hushålls-
apparater och förhållandena när det gäller in-
omhusklimatet.  

I syfte att kunna mäta energi från olika käl-
lor med samma mått multipliceras den årliga 
kalkylerade köpta energin med energiforms-
faktorer, vilket ger det s.k. E-talet, ett mått 
som används för att uttrycka den totala ener-
giförbrukningen. I förordningen om nya 
byggnaders energiprestanda bestäms energi-
formsfaktorerna genom att bedöma förbruk-
ningen av primärenergi, främjande av an-
vändning av förnybar energi samt uppvärm-
ningssättet med avseende på energiproduk-
tionens allmänna effektivitet. Följande ener-
giformsfaktorer har införts i bygganvisning-
arna: fossila bränslen 1,0, el 1,7, fjärrvärme 
0,7, fjärrkyla 0,4 och förnybara bränslen 0,5. 
De numeriska värdena beaktar användningen 
av primärenergi, som beskriver förbrukning-
en av naturresurser, främjandet av förnybar 
energi och energiproduktionens allmänna ef-
fektivitet, såsom kraftvärme. Med primär-
energi avses energi från förnybara och icke-
förnybara energikällor som inte har genom-
gått någon omvandling.  

Det föreslås att energiformsfaktorerna ska 
användas både vid uppförande av nya bygg-
nader och vid reparation och ändring av be-
fintliga byggnader eller när användningsän-
damålet ändras. Det är enligt propositionen 
avseende lagen om energicertifikat till bygg-
nader (lämnas i september) meningen att 
samma faktorer ska användas också när en 
byggnads totala energiförbrukning bestäms 
för energicertifikatet. Energiformsfaktorer 
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baserade på förbrukningen av primärenergi 
är typiska också i andra europeiska länder. 

Det nationella genomförandet av direktivet 
om byggnaders energiprestanda kräver också 
regler som gäller ombyggnad. Byggbestäm-
melserna om energiprestanda vid byggande 
gäller i princip nybyggnad. Redan uppförda 
byggnaders energiprestanda måste förbättras 
när det är tekniskt, funktionellt och ekono-
miskt genomförbart i samband med sådana 
reparationer och ändringar eller sådan änd-
ring av användningsändamålet som kräver 
bygglov eller åtgärdstillstånd. Någon skyl-
dighet att förbättra energieffektiviteten upp-
kommer dock inte när en tämligen ny bygg-
nad eller en ombyggd byggnad eller del av 
byggnad på grund av byggfel eller någon an-
nan plötslig skada repareras betydligt tidigare 
än normalt periodiskt underhåll eller normal 
periodisk reparation kräver. Det kan heller 
inte anses vara kostnadseffektivt att förbättra 
energiprestanda exempelvis vid byte av färg 
på ytterväggarna, vilket i och för sig kräver 
åtgärdstillstånd. 

Tekniskt genomförbart avser lösningar där 
projektering och genomförande sker så att 
bland annat de fukttekniska, brandtekniska 
och ljudtekniska egenskaperna och inomhus-
klimatet inte försämras. Med funktionellt 
genomförbara lösningar avses lösningar där 
användning av byggnaden för det avsedda 
ändamålet inte försämras märkbart jämfört 
med den ursprungliga lösningen. Med eko-
nomiskt genomförbar avses en lösning som 
utifrån en bedömning kan genomföras kost-
nadseffektivt. Dessa villkor ska tillämpas när 
det gäller att uppfylla de tekniska kraven.  

Vid den ekonomiska bedömningen gäller i 
tillämpliga delar samma variabler som vid 
den beräkning av den kostnadsoptimala ni-
vån 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 del-
system som beräkningen gäller är kortare. 

Direktivet om byggnaders energiprestanda 
kräver inte förbättrad energiprestanda under 
alla omständigheter. Enligt artikel 4.2 i direk-
tivet kan följande kategorier av byggnader 
undantas från kraven: 

a) byggnader med officiellt skydd som del 
av en utvald miljö, eller på grund av deras 
särskilda arkitektoniska eller historiska vär-
de, i den mån överensstämmelse med vissa 
minimikrav avseende energiprestanda skulle 
medföra oacceptabla förändringar av deras 
särdrag eller utseende,  

b) byggnader som används för andakt och 
religiös verksamhet, 

c) tillfälliga byggnader som ska användas 
två år eller kortare tid, industrianläggningar, 
verkstäder och jordbruksbyggnader med lågt 
energibehov som inte är avsedda som bostä-
der samt jordbruksbyggnader som inte är av-
sedda som bostäder och som används inom 
en sektor som omfattas av ett nationellt sek-
torsavtal om energiprestanda,  

d) bostadshus som används eller är avsedda 
för användning antingen mindre än fyra må-
nader per år eller under en begränsad del av 
året motsvarande en energianvändning som 
beräknas vara mindre än 25 procent av vad 
som skulle vara fallet vid helårsanvändning,  

e) fristående byggnader med en total an-
vändbar golvyta på mindre än 50 m². 

Det föreslås också att skyldigheten att för-
bättra energiprestanda inte ska gälla byggna-
der vars avsedda användning skulle försvåras 
oskäligt till följd av krav på bättre prestanda. 
Det rör sig om bland annat växthus och 
skyddsrum. 

Detta innebär att bland annat följande 
byggnader inte berörs av kravet på bättre 
energiprestanda: kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och byggnader som skyddats ge-
nom en detaljplan enligt markanvändnings- 
och bygglagen, en generalplan med rätts-
verkningar, förordningen om skydd för staten 
tillhöriga byggnader (480/1985), lagen om 
skyddande av byggnadsarvet (498/2010) eller 
de tidigare lagarna, dvs. byggnadsskyddsla-
gen (60/1985) och lagen om skydd för kul-
turhistoriskt märkliga byggnader (572/1964), 
samt konventionen om skydd av världens 
kultur- och naturarv (FördrS 19/1987).   

Avsikten är att genom förordning av mil-
jöministeriet om förbättring av byggnaders 
energiprestanda föreskriva att följande bygg-
nader inte omfattas av förbättringskravet: 

1) byggnader till den del de är skyddade 
och där iakttagande av föreskrifterna skulle 
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leda till oacceptabla förändringar i de skyd-
dade delarna  

2) produktionsbyggnader där tillverknings-
processen avger en så stor värmeenergi-
mängd att ingen annan eller ytterst lite upp-
värmningsenergi behövs för att uppnå den 
önskade rumstemperaturen, eller produk-
tionsanläggningar med så omfattande värme-
isolering att denna utanför uppvärmningspe-
rioden skulle leda till en skadlig höjning av 
rumstemperaturen eller väsentligt öka för-
brukningen av kylenergi, 

3) byggnad med en yta på högst 50 m², 
4) andra än för bostadsbruk avsedda jord-

bruksbyggnader som har en låg energiför-
brukning, 

5) växthus, skyddsrum eller andra byggna-
der vars ändamålsenliga användning skulle 
försvåras i orimlig grad om föreskrifterna 
följs, 

6) fritidshus utan uppvärmningssystem av-
sett att användas året om, 

7) flyttbara byggnader som uppförs tillfäl-
ligt, om användningsändamålet inte föränd-
ras väsentligt, eller 

8) byggnader som används för andakt och 
religiös verksamhet. 

Förteckningen motsvarar det som står i 
miljöministeriets förordning om byggnaders 
energiprestanda (2/11), del D3 i Finlands 
byggbestämmelsesamling. För att förteck-
ningen över undantagen från tillämpnings-
området ska finnas på ett logiskt ställe med 
avseende på användbarhet föreslås det att 
markanvändnings- och bygglagen ska inne-
hålla en hänvisning till direktivet om bygg-
naders energiprestanda och att förteckningen 
över undantag ska föras in i miljöministeriets 
förordning om förbättrad energiprestanda vid 
reparation och ändring. 

Småhusen står för 27 procent av alla bygg-
naders energiförbrukning, dvs. omkring 10 
procent av den totala slutanvändningen av 
energi i hela landet. Småhusen ingår inte i de 
byggnadskategorier enligt direktivet där man 
inte behöver förbättra energiprestanda. Om 
Finland ska nå sina energisparmål är det vik-
tigt att också småhusens energiprestanda för-
bättras, liksom även att de som bor i olika ty-
per av byggnader behandlas på ett likvärdigt 
sätt när de påbörjar ett projekt.   

Byggbestämmelserna har traditionellt gällt 
byggnadsverk.  

Genom att Europaparlamentets och rådets 
förordning om fastställande av harmonisera-
de villkor för saluföring av byggprodukter 
och om upphävande av rådets direktiv 
89/106/EG (EU) nr 305/2011 träder i kraft 
den 1 juli 2013 uppkommer ett behov att ut-
färda bestämmelser om produkt- och system-
specifika krav. Med system avses då bl.a. in-
stallationstekniska system och belysningssy-
stem. Utgångspunkten är den att energiför-
brukningen och effektbehovet ska vara så 
låga som möjligt när byggnaden används. 

Reparationer och ändringar enligt byggbe-
stämmelserna ska genomföras i enlighet med 
byggbestämmelserna om inget annat uttryck-
ligen föreskrivs i dem, till den del åtgärder-
nas natur och omfattning och byggnadens el-
ler byggnadsdelens eventuellt ändrade an-
vändningsändamål så kräver. 

Närmare bestämmelser om byggnaders 
energiprestanda är otvivelaktigt frågor av 
teknisk natur som hör till ministeriets eget 
ansvarsområde. Därför föreslås det att be-
myndigandet att utfärda förordning ska gälla 
miljöministeriet. Ministeriet får genom dele-
gering rätt att utfärda närmare tekniska eller 
jämförbara bestämmelser om minimikrav på 
byggnaders, byggnadsdelars och installa-
tionssystems energiprestanda och hur de ska 
räknas ut i fråga om en byggnad, om ut-
gångspunkterna för energiberäkningar, om 
överensstämmelse med gällande föreskrifter, 
om utredningar, om energiformsfaktorer och 
om förbättring av energiprestanda. Bestäm-
melserna kan gälla uppförande av nya bygg-
nader och reparation eller ändring av en 
byggnad. Det finns redan nu byggbestäm-
melser som gäller minimikrav på energipre-
standa för byggnader och byggnadsdelar och 
uträkningssätten plus hur man visar överens-
stämmelse med gällande föreskrifter. Det kan 
komma att behövas från varandra avvikande 
ministeriebestämmelser på förordningsnivå 
för uppförande av nya byggnader, reparation 
och ändring av byggnader och ändring av 
byggnaders användningsändamål. 

117 h §. Bedömning av uppvärmningssy-
stem. I denna paragraf föreslås det att en be-
dömning av uppvärmningssystemets teknis-
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ka, miljömässiga och ekonomiska genomför-
barhet ska fogas till projektbeskrivningen, 
om det uppvärmningssystem som används i 
en byggnad inte är ett högeffektivt alternativt 
system enligt direktivet om energiprestanda 
när ett sådant är tillgängligt och kan genom-
föras kostnadseffektivt. Kostnadseffektiv 
genomförbarhet anknyter till direktivets all-
männa principer. Genom bestämmelsen 
genomförs kravet i direktivartikel 6. Samma 
krav gäller också i enlighet med artikel 7 när 
ett värmesystem byts ut. Enligt direktivet om 
byggnaders energiprestanda är de högeffekti-
va alternativa värmesystemen decentralisera-
de energiförsörjningssystem som baseras på 
energi från förnybara energikällor, kraftvär-
me, system för fjärrvärme, närvärme, fjärrky-
la eller närkyla, särskilt om de helt eller del-
vis baseras på energi från förnybara energi-
källor, och värmepumpar. Någon bedömning 
behövs inte om byggnaden helt saknar upp-
värmningssystem. Skyldigheten att göra en 
bedömning gäller uppförande av nya bygg-
nader och vid större ombyggnad när upp-
värmningssystemet byts ut. Det är den som 
påbörjar byggprojektet som ska göra bedöm-
ningen och byggnadstillsynsmyndigheten 
behöver inte kontrollera bedömningens rik-
tighet. 

117 i §. Bruks- och underhållsanvisningar 
för byggnader. Reglerna för utarbetande av 
en bruks- och underhållsanvisning för bygg-
naden anges i bygglovet på det sätt som när-
mare föreskrivs genom förordning. Markan-
vändnings- och byggförordningens 66 § in-
nehåller närmare bestämmelser om skyldig-
heten att utarbeta en sådan anvisning och den 
grundläggande bestämmelsen om anvisning-
ens innehåll. I paragrafens 3 mom. finns 
dessutom ett normgivningsbemyndigande en-
ligt vilket närmare föreskrifter om bruks- och 
underhållsanvisning för byggnaden utfärdas i 
Finlands byggbestämmelsesamling. Närmare 
föreskrifter om vad anvisningarna ska inne-
hålla och hur de ska tas fram finns i del A4 i 
byggbestämmelsesamlingen.  

Lagen måste innehålla en sådan grundläg-
gande bestämmelse om individens rättigheter 
och skyldigheter som binder och begränsar 
befogenheterna för den som utfärdar förord-
ning.  Förordningens 66 § är alltför begrän-

sad för att vara grundläggande bestämmelse, 
vilket innebär att det krävs mer exakta be-
stämmelser om bruks- och underhållsanvis-
ningar. 

Enligt förslaget ska den nya 117 i § ange 
att den som påbörjar ett byggprojekt ska an-
svara för att anvisningar för bruk och under-
håll utarbetas för en byggnad som används 
för permanent boende eller arbete eller för 
teknisk skötsel och tekniskt underhåll av 
byggplatsen eller tomten. Anvisningar ska tas 
fram också när en byggnad repareras eller 
ändras och i samband med ändring av an-
vändningsändamålet, om åtgärden förutsätter 
bygglov. 

Det krävs emellertid inga anvisningar för 
temporära byggnader, byggnader som upp-
förts för viss tid, byggnader för semester- och 
rekreationsbruk som inte används året om el-
ler produktions- och lagerbyggnader där ing-
en arbetar permanent. 

Bruks- och underhållsanvisningarna ska 
innehålla tillräckliga uppgifter för att bygg-
naden ska kunna användas på behörigt sätt 
och för fullgörande av underhållsskyldighe-
ten. Anvisningarna ska utarbetas med beak-
tande av byggnadens användningsändamål 
och egenskaper samt byggnadens och dess 
delars och anordningars planerade använd-
ningstid. 

Miljöministeriet föreslås få bemyndigande 
att utfärda förordningen eftersom saken är av 
teknisk natur. 

125 §. Bygglov. Till paragrafen fogas ett 
nytt 4 mom., varvid nuvarande 4 och 5 mom. 
blir 5 och 6 mom. I 4 mom. föreskrivs att om 
förbättrad energiprestanda inte annars blir 
aktuell när bygglov för reparation eller änd-
ring söks ska sådana åtgärder kräva bygglov 
som märkbart påverkar byggnadens energi-
prestanda och som gäller omfattande repara-
tioner eller byggnadens klimatskal eller in-
stallationssystem. Med andra ord är det inte 
meningen att propositionen ska medföra nå-
gon ändring i när det krävs bygglov, utan att 
införa förbättrad energiprestanda bland krite-
rierna när bygglov beviljas. Avsikten är att 
tillståndsprövningen i fråga om reparationer 
och ändringar som kräver bygglov också sker 
med beaktande av förbättrad energiprestanda. 
Bygglov krävs normalt i vilket fall som helst 
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när man reparerar eller ändrar byggnadens 
klimatskal eller installationssystem på ett sätt 
som är betydande med avseende på energi-
prestanda eller genomför omfattande om-
byggnad. Med andra ord kommer bygglov i 
praktiken att sökas för samma typer av repa-
rationer och ändringar som hittills. Det är 
möjligt att 4 mom. i vissa särskilda fall 
kommer att utvidga kravet på bygglov i viss 
utsträckning. Kommunernas arbetsmängd 
kommer att påverkas till följd av att energi-
prestanda ska beaktas i större utsträckning. 

Åtgärder som vanligen kräver bygglov är 
grövre fasadrenoveringar, stambyten, totalre-
novering, större ombyggnad, väsentlig änd-
ring av användningsändamål och installation 
av ventilation. Normalt behövs det bygglov 
för åtgärder som kräver särskilda projektpla-
ner eller som uppenbart kan ha inverkan på 
hälsa och säkerhet. Syftet med utvidgningen 
av tillståndsplikten är inte att det ska krävas 
bygglov för exempelvis solpaneler och sol-
fångare. 

Det krävs emellertid inget bygglov för re-
paration och ändring av klimatskalet eller in-
stallationssystem, om byggnadens energipre-
standa i enlighet med 117 g § 2 mom. inte 
behöver förbättras och behovet av bygglov 
uttryckligen skulle gälla förbättring av ener-
giprestanda. Om bygglov behövs av någon 
annan orsak undanröjer detta undantag inte 
kravet på bygglov, även om åtgärden skulle 
gälla klimatskalet eller installationssystem. 

 126 §. Åtgärdstillstånd.  Till paragrafen 
fogas ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 
mom. blir 4 mom. Enligt 3 mom. behövs åt-
gärdstillstånd för byte av byggnadsdelar eller 
system när detta kan inverka stort på bygg-
nadens energiprestanda. Med detta avses ex-
empelvis byte av fönster till en mer energief-
fektiv modell. Till de åtgärder som kräver åt-
gärdstillstånd hör i allmänhet byte av fönster 
och dörrar, lättare fasadrenoveringar, fasad-
ändringar och ändring av takform, taktäck-
ningsmaterial eller dess färg. 

Syftet med propositionen är inte att genom-
föra en ändring i när det krävs åtgärdstill-
stånd. Avsikten är att tillståndsprövningen i 
fråga om reparationer och ändringar som 
kräver åtgärdstillstånd också sker med beak-
tande av förbättrad energiprestanda när det är 

möjligt med beaktande av åtgärdens natur. 
Således krävs det i regel att åtgärdstillstånd 
söks för samma typer av reparationer och 
ändringar som hittills. Det är möjligt 3 mom. 
i fråga om vissa ombyggnadsobjekt kommer 
att utvidga kravet på tillstånd beroende på 
kommunens tillståndspraxis. Kommunernas 
arbetsmängd kommer att påverkas till följd 
av att energiprestanda ska beaktas i större ut-
sträckning. Kommunerna kommer alltjämt 
att kunna befria vissa åtgärder från tillstånds-
plikt genom byggnadsordningen. 

Något tillstånd krävs dock inte för byte av 
en byggnadsdel eller ett installationssystem 
när byggnadens energiprestanda i enlighet 
med 117 g § 2 mom. inte behöver förbättras 
och behovet av tillstånd uttryckligen skulle 
ha att göra med förbättring av energiprestan-
da. Om åtgärdstillstånd behövs av någon an-
nan orsak undanröjer undantaget inte krav på 
tillstånd, även om åtgärden gäller klimatska-
let eller installationssystem, exempelvis när 
byggnaden målas om med ny färg. 

Enligt förslaget ska paragrafens bemyndi-
gande att utfärda förordning utgå, eftersom 
den föreslagna 126 a § gäller de tillstånds-
pliktiga åtgärder som hittills reglerats genom 
62 § i markanvändnings- och byggförord-
ningen. 

126 a §. Tillståndspliktiga åtgärder. Kon-
stitutionellt sett kräver förteckningen i 62 § i 
markanvändnings- och byggförordningen 
över tillståndspliktiga åtgärder en tydligare 
grundläggande bestämmelse eller så måste 
förteckningen finnas i lag.  

Förslaget innebär att förteckningen över 
tillståndspliktiga åtgärder förs över från för-
ordningen till lagen. 

Enligt 63 § i markanvändnings- och bygg-
förordningen kan det i kommunens bygg-
nadsordning föreskrivas att en sådan åtgärd 
som nämns i 62 § 1 mom. och som med be-
aktande av förhållandena i kommunen eller 
en del av kommunen ska betraktas som ringa 
befrias från tillståndsplikt inom kommunen 
eller en del av den. I byggnadsordningen kan 
det också föreskrivas att anmälningsförfaran-
det enligt 129 § markanvändnings- och bygg-
lagen ska tillämpas på åtgärder enligt 62 § 
inom kommunen eller en del av den.  
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134 §. Behandling av ansökan om bygglov. 
Denna paragraf ska enligt förslaget kvarstå 
oförändrad, med undantag av 4 mom. om 
bruks- och underhållsanvisningar. Det före-
slås att momentet ska utgå, och i stället före-
slås en ny 117 i § om samma sak.  

 
2  Närmare bestämmelser och fö-

reskrifter  

För närvarande pågår arbetet med att ta 
fram miljöministeriets förordning om energi-
prestanda vid ombyggnad och att se över B-
delarna om bärande konstruktioner i Finlands 
byggbestämmelsesamling. Den nu föreslagna 
lagen förutsätter också att markanvändnings- 
och byggförordningen ändras, eftersom 
många av dess paragrafer nu tas in i lag. De 
berörda paragraferna måste upphävas. 

 
3  Ikraftträdande 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt. 

 
4  Förhållande t i l l  grundlagen 

samt lagst i f tningsordning 

4.1 Allmänt 

Propositionen innebär en översyn av mark-
användnings- och bygglagens författningshi-
erarki och bemyndiganden att utfärda förord-
ning i syfte att anpassa dem till grundlagens 
krav. 

Av bemyndigandena föreslås en del gälla 
statsrådet och en del miljöministeriet. Det är 
meningen att statsrådet ska fatta beslut i 
vittomfattande och principiellt viktiga frågor 
och i andra frågor vars betydelse kräver det. 
Miljöministeriet föreslås få rätt att utfärda 
förordningar bara när bestämmelserna gäller 
sådana frågor med begränsad samhällelig be-
tydelse som är av tydlig teknisk natur och 
gäller ministeriets eget ansvarsområde.  

De viktiga grundläggande fri- och rättighe-
ter som anknyter till de föreslagna ändringar-
na är skydd för privatlivet (10 §), egendoms-
skydd (15 §), näringsfrihet och rätt till arbete 
(18 §) och ansvar för miljön (20 § 1 mom.).  

Grundlagsutskottet (GrUB 25/1994 rd) har 
ställt upp följande krav för inskränkningar i 
de grundläggande fri- och rättigheterna: in-
skränkningarna bör bygga på lagar som stif-
tats av riksdagen; inskränkningarna ska vara 
noga avgränsade och tillräckligt exakt defini-
erade; grunderna för inskränkningar ska vara 
acceptabla med avseende på komplexet av 
grundläggande fri- och rättigheter och dikte-
rade av något tungt vägande samhälleligt 
skäl; det kan inte genom vanligt lag föreskri-
vas om en inskränkning av kärnan i en 
grundläggande fri- eller rättighet; inskränk-
ningarna bör vara nödvändiga för att uppnå 
ett acceptabelt syfte och i sin omfattning stå i 
rätt proportion till det rättsgoda som de 
grundläggande fri- och rättigheterna skyddar 
och till det samhälleliga intresse som ligger 
bakom inskränkningen; inskränkningar i 
grundläggande fri- och rättigheter kräver ett 
adekvat rättsskydd och inskränkningarna får 
inte stå i strid med Finlands internationella 
förpliktelser när det gäller de mänskliga rät-
tigheterna. 

 
4.2 Ansvar för miljön 

Förbättrad energiprestanda i byggnader 
anknyter till ansvaret för miljön enligt 20 § i 
grundlagen. Energianvändningen måste bli 
effektivare och utsläppen av växthusgaser 
minska för att klimatförändringen ska kunna 
stävjas. Eftersom den byggda miljön står för 
40 procent av energiförbrukningen och 
knappt 40 procent av utsläppen av växthus-
gaser är det i synnerhet i byggnader som 
energianvändningen måste bli effektivare. 
Omkring hälften av allt husbyggande är om-
byggnad, vilket innebär att förbättrad energi-
prestanda i samband med reparationer och 
ändringar eller med ändring av användnings-
ändamålet är av väsentlig betydelse om man 
vill nå energisparmålen. 

 
4.3 Egendomsskydd 

Enligt grundlagens 15 § om egendoms-
skydd är vars och ens egendom tryggad och 
bestäms det genom lag angående expropria-
tion av egendom för allmänt behov mot full 
ersättning. När det gäller genomförande av 
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kraven på byggnaders energiprestanda blir 
inskränkningar i användningen av egendo-
men ändå inte så stora att de till sina faktiska 
verkningar skulle jämställas med expropria-
tion (t.ex. GrUU 38/1998 rd). 

 
4.4 Andra viktiga grundlagsbestäm-

melser 

Byggnaders energiprestanda får inte för-
bättras på bekostnad av deras hälsa som vis-
tas i byggnaden. Här måste man beakta 19 § 
3 mom. i grundlagen, enligt vilket det all-
männa ska främja befolkningens hälsa.  

Dessutom måste 21 § i grundlagen beaktas. 
Den gäller rätten att få sin sak behandlad på 
behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål.   

Enligt 121 § i grundlagen har kommunerna 
självstyrelse. Statsmakten kan inte inverka på 
de kommunala byggnadstillsynsmyndighe-
ternas beslut. Kommunerna får själva be-
stämma om innehållet i byggnadsordningen 
och tolkningen av byggvillkoren inom ramen 
för lagstiftningen. 

 
4.5 Övergångsbestämmelser 

Lagförslaget innehåller en övergångstid på 
fem år i fråga om de tekniska och motsva-
rande allmänna byggföreskrifter och byggan-
visningar som kompletterar lagen. Meningen 
är att gällande byggföreskrifter som utfärdats 
med stöd av 13 § i markanvändnings- och 
bygglagen och den anknytande tillämpnings-
anvisningen i 13 § 3 mom. kan tillämpas i 
fem år efter lagens ikraftträdande. Genom 
övergångsbestämmelsen ser man till att nu-
varande praxis med flexibel tillämpning av 
byggbestämmelserna fortsätter när det gäller 
reparationer och ändringar. 

 
Det föreslås att lagen om ändring av mark-

användnings- och bygglagen ska stiftas i van-
lig lagstiftningsordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag  
 

Lag 

om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 126 § 4 mom. och 134 § 4 mom., 
ändras 2 och 13 § samt 117 § 2 mom., av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 

488/2007, samt  
fogas till lagen nya 117 a–117 i §, till 125 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 och 5 

mom. blir 5 och 6 mom., till 126 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 112/2007, ett nytt 3 
mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom. i stället för det 4 mom. som upphävs, samt 
till lagen en ny 126 a § som följer: 

 
 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag innehåller bestämmelser om 
planering, byggande och användning av om-
råden samt om projektering, uppförande och 
användning av byggnader. 

 
13 § 

Finlands byggbestämmelsesamling 

Miljöministeriet ska förvalta Finlands 
byggbestämmelsesamling, som ska innehålla 
de byggbestämmelser och byggföreskrifter 
som utfärdas med stöd av denna lag och de 
bygganvisningar som ministeriet utfärdat 
med stöd av denna lag. I byggbestämmelse-
samlingen får det även ingå byggföreskrifter 
som andra statliga myndigheter utfärdat. 

 
117 § 

Krav beträffande byggande 

— — — — — — — — — — — — — —  
När byggnader projekteras, uppförs, ändras 

eller repareras eller deras användningsända-
mål ändras ska det ske så att byggnaden med 
beaktande av den allmänt förutsägbara be-
lastningen och användningsändamålet upp-

fyller de väsentliga tekniska krav som avses i 
117 a–117 g §.  

— — — — — — — — — — — — — — 
 

117 a §  

Konstruktioners hållfasthet och stabilitet 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att byggnaden projekteras och uppförs så 
att konstruktionerna är hållfasta och stabila, 
lämpar sig för förhållandena på byggplatsen 
och håller byggnadens hela planerade livs-
längd. Projekteringen och dimensioneringen 
av de bärande konstruktionerna ska bygga på 
reglerna för konstruktionernas mekanik och 
allmänt godtagna projekteringsgrunder eller 
på tillförlitliga provresultat eller andra till-
gängliga uppgifter. Byggnader ska uppföras 
med lämpliga byggprodukter med avseende 
på konstruktionernas hållfasthet och stabili-
tet.  

En byggnad ska projekteras och uppföras 
så att belastningen på byggnaden under 
byggtiden och vid användning inte orsakar 
eller formförändringar som skadar hållfasthe-
ten och stabiliteten. Belastningarna får inte 
heller skadar andra delar i byggnaden eller 
byggnadens installationer eller fasta utrust-
ning. Dessutom ska en byggnad projekteras 
och uppföras så att en skada på konstruktio-
nerna till följd av en yttre orsak inte är opro-
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portionellt stor i förhållande till den händelse 
som orsakat skadan. 

Närmare bestämmelser som behövs för 
uppförande av nya byggnader, reparation och 
ändring av byggnader och ändring av bygg-
naders användningsändamål får utfärdas ge-
nom förordning av miljöministeriet i fråga 
om 

1) vilka krav som ställs på konstruktioner-
nas hållfasthet och stabilitet, 

2) projektering och dimensionering av bä-
rande konstruktioner, 

3) belastningen på byggnaden under bygg-
tiden och vid användning,  

4) de byggprodukter som ska användas i 
byggnadens bärande konstruktioner.  

 
117 b § 

Brandsäkerhet 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att byggnaden på det sätt som använd-
ningsändamålet förutsätter projekteras och 
uppförs så att den är säker vid brand. Risken 
för att brand uppkommer ska begränsas. 
Byggnadens bärande konstruktioner ska vara 
sådana att de vid eldsvåda behåller sin bär-
förmåga under den föreskrivna minimitid, 
som fastställs med avseende på samman-
störtning, tryggad utrymning och räddnings-
insatser samt på att branden ska fås under 
kontroll. Uppkomsten och spridningen av 
brand och rök i byggnaden och spridning av 
brand till närliggande byggnader ska kunna 
begränsas. Byggprodukter och tekniska an-
ordningar som är lämpliga med avseende på 
brandsäkerhet ska användas när byggnaden 
uppförs. 

En byggnad ska vara sådan att de som be-
finner sig där ska kunna rädda sig eller räd-
das på något annat sätt händelse av brand. 
Även räddningspersonalens säkerhet ska be-
aktas vid byggande.  Tillståndsmyndigheten 
får kräva att en säkerhetsutredning utarbetas 
för byggnadsverk som är särskilt krävande 
när det gäller utrymningssäkerhet. 

Närmare bestämmelser som behövs för 
uppförande av nya byggnader, reparation och 
ändring av byggnader och ändring av bygg-
naders användningsändamål får utfärdas ge-

nom förordning av miljöministeriet i fråga 
om  

1) begränsning av att brand uppkommer 
och sprids och om brandsäkerheten hos in-
stallationstekniska anordningar och upp-
värmningsanordningar, 

2) konstruktionernas bärförmåga vid brand 
och om vilka egenskaper byggprodukterna 
ska ha i det avseendet, 

3) begränsning av att brand och rök utveck-
las och sprids och om vilka egenskaper 
byggprodukterna och anordningarna ska ha i 
det avseendet, 

4) utrymningssäkerhet och säkerhetsutred-
ningar, 

5) organisering av släcknings- och rädd-
ningsinsatser. 

 
117 c § 

Sunda byggnader 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att byggnaden på det sätt som använd-
ningsändamålet och miljöförhållandena för-
utsätter projekteras och uppförs så att den är 
sund och säker med avseende på inomhus-
luft, fukt-, temperatur- och ljusförhållanden 
samt vattenförsörjning.  Byggnaden får inte 
vara sådan att hälsan äventyras på grund av 
föroreningar i inomhusluften, strålning, för-
orening av vatten eller mark, bristfällig han-
tering av rök, avloppsvatten eller avfall eller 
fukt i byggnadsdelar eller konstruktioner.  

Byggandet ska utföras med användning av 
produkter som inte under deras planerade 
livslängd orsakar oacceptabla utsläpp i luften 
inomhus, hushållsvattnet eller miljön. Bygg-
nadens system och anordningar ska vara an-
passade till den avsedda användningen, och 
de ska upprätthålla sunda förhållanden. 

Närmare bestämmelser som behövs för 
uppförande av nya byggnader, reparation och 
ändring av byggnader och ändring av bygg-
naders användningsändamål får utfärdas ge-
nom förordning av miljöministeriet i fråga 
om de fysikaliska, kemiska och mikrobiolo-
giska förhållanden, installationstekniska sy-
stem och anordningar och byggprodukter 
som anknyter till byggnadens sundhet. 
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117 d § 

Säkerhet vid användning  

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att byggnaden på det sätt som använd-
ningsändamålet förutsätter projekteras och 
uppförs så att det är tryggt att använda och 
underhålla den. Byggnaden samt dess utom-
husmiljö och förbindelsegångar får inte vara 
förknippade med oacceptabel risk för olycka 
eller skada.  

Närmare bestämmelser som behövs för 
uppförande av nya byggnader, reparation och 
ändring av byggnader och ändring av bygg-
naders användningsändamål får utfärdas ge-
nom förordning av miljöministeriet i fråga 
om säkerhet vid användning av byggnad.  

 
117 e § 

Tillgänglighet 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att byggnaden och dess gårds- och vistel-
seområden på det sätt som användningsän-
damålet, antalet användare och antalet vå-
ningsplan förutsätter projekteras och uppförs 
så att tillgänglighet och användbarhet beaktas 
särskilt med tanke på barn, äldre och perso-
ner med funktionsnedsättning.  

Närmare bestämmelser som behövs för 
uppförande av nya byggnader, reparation och 
ändring av byggnader och ändring av bygg-
naders användningsändamål får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet i fråga om 

1) dimensioneringen av byggnader samt 
deras förbindelsegångar och hygienrum 

2) nivåskillnader,  
3) möteslokaler och inkvarteringslokaler. 

 
117 f § 

Bullerskydd och ljudförhållanden 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att byggnaden och dess gårds- och vistel-
seområden på det sätt som användningsän-
damålet förutsätter projekteras och uppförs 
så att bullerexponeringen och ljudförhållan-
dena i byggnaden och på byggplatsens gårds- 

och vistelseområden inte äventyrar hälsan, 
vila eller arbete.  

 Konstruktionernas ljudisolering och de in-
stallationstekniska anordningarnas ljudnivå 
och inställningar ska vara sådana att de som 
befinner sig i byggnaden kan sova och vila 
ostört och att den verksamhet som byggna-
dens användningsändamål avser är möjlig 
med hänsyn till ljudförhållandena. Ljudför-
hållandena i en byggnad ska bestämmas ut-
ifrån ljudnivå och efterklang och på gårds- 
och vistelseområden utifrån ljudnivå.  

Närmare bestämmelser som behövs för 
uppförande av nya byggnader, reparation och 
ändring av byggnader och ändring av bygg-
naders användningsändamål får utfärdas ge-
nom förordning av miljöministeriet i fråga 
om  

1) vilken ljudisolering som krävs av kon-
struktioner och byggnadsdelar,  

2) den tillåtna ljudnivån för installations-
tekniska anordningarna, 

3) vilka krav som ställs på ljudförhållande-
na i byggnader, 

4) vilka krav som ställs på bullerskydd och 
ljudförhållanden på gårds- och vistelseområ-
den. 

 
117 g §  

Energiprestanda 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att byggnaden på det sätt som använd-
ningsändamålet förutsätter projekteras och 
uppförs så att den är energieffektiv i den me-
ningen att energi och naturresurser förbrukas 
sparsamt. Beräkningar i fråga om energiför-
brukning, energiförlust och energiform ska 
användas för att visa att minimikraven på 
energiprestanda blir uppfyllda. När koeffici-
enterna för de energiformer som används i en 
byggnad (energiformsfaktorer) bestäms upp-
skattas förbrukningen av primärenergi, främ-
jandet av förnybar energi och uppvärmnings-
sätt med avseende på den allmänna effektivi-
teten energiproduktionen. De produkter och 
installationstekniska system som används i 
byggnaden samt deras reglage och mätare 
ska vara sådana att energiförbrukningen och 
effektbehovet förblir låga när byggnaden och 
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dess system används för avsett syfte och så-
dana att energiförbrukningen kan följas. 

Energiprestanda ska förbättras när en 
byggnad repareras eller ändras eller dess an-
vändningsändamål ändras på ett sätt som 
kräver bygglov eller åtgärdstillstånd enligt 
denna lag, om det är tekniskt, funktionellt 
och ekonomiskt genomförbart. Denna skyl-
dighet gäller inte de kategorier av byggnader 
som avses i artikel 4.2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/31/EU om byggna-
ders energiprestanda och inte heller byggna-
der vars användningsändamål oskäligt för-
svåras om det krävs bättre energiprestanda.  

Närmare bestämmelser som behövs för 
uppförande av nya byggnader, reparation och 
ändring av byggnader och ändring av bygg-
naders användningsändamål får utfärdas ge-
nom förordning av miljöministeriet i fråga 
om 

1) minimikraven på byggnaders, bygg-
nadsdelars och installationssystems energi-
prestanda och hur de ska räknas ut i fråga om 
en byggnad,  

2) utgångspunkterna för energiberäkningar, 
3) överensstämmelse med gällande före-

skrifter, 
4) utredningar,  
5) energiformsfaktorer,  
6) byggnadens uppvärmningssystem och 

andra installationstekniska system, 
7) förbättring av energiprestanda och mät-

ning av energiförbrukning,  
8) avgränsning av kravens tillämpningsom-

råde i fråga om byggnadskategorier och 
byggnader,  

9) kravnivå på energiprestanda utifrån 
byggnadens användningsändamål,  

10) byggprodukter, 
11) avgränsning av tillämpningsområde 

och uppställande av kravnivå utifrån bygg-
nadens användningsändamål. 

 
117 h §  

Bedömning av uppvärmningssystem 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska be-
döma uppvärmningssystemets tekniska, mil-
jömässiga och ekonomiska genomförbarhet, 
om det system som väljs för en ny byggnad 

eller en byggnad som ska renoveras inte är 
ett decentraliserat energiförsörjningssystem 
baserat på energi från förnybara energikällor, 
ett system baserat på kraftvärme, ett system 
för fjärrvärme, närvärme, fjärrkyla eller när-
kyla eller värmepumpar, fastän ett sådant al-
ternativ är tillgängligt och kan genomföras 
kostnadseffektivt. Bedömningen ska fogas 
till projektbeskrivningen.  

 
117 i §  

Bruks- och underhållsanvisningar för bygg-
nader 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska an-
svara för att det utarbetas anvisningar för 
bruk och underhåll av en byggnad som an-
vänds för permanent boende eller arbete eller 
anvisningar för teknisk skötsel och tekniskt 
underhåll av byggplatsen eller tomten. An-
visningar ska tas fram också när en byggnad 
repareras eller ändras och i samband med 
ändring av användningsändamålet, om åtgär-
den förutsätter bygglov. Det krävs emellertid 
inga anvisningar för tillfälliga byggnader, 
byggnader som uppförts för viss tid, sådana 
byggnader för semester- och rekreationsbruk 
som inte används året om eller produktions- 
och lagerbyggnader där ingen arbetar perma-
nent.  

Bruks- och underhållsanvisningarna ska 
innehålla uppgifter som med beaktande av 
byggnadens användningsändamål och egen-
skaper samt byggnadens och dess byggdelars 
och anordningars planerade användningstid 
behövs för att byggnaden ska kunna använ-
das på behörigt sätt och för fullgörande av 
underhållsskyldigheten. 

Närmare bestämmelser om innehållet i 
bruks- och underhållsanvisningar får utfärdas 
genom förordning av miljöministeriet. 
 

125 §  

Bygglov 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bygglov behövs också för sådan reparation 

eller ändring av klimatskalet eller byggna-
dens installationssystem som kan ha stor in-
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verkan på byggnadens energiprestanda.  
Bygglov behövs dock inte i fråga om en 
byggnad vars energiprestanda inte behöver 
förbättras på det sätt som föreskrivs i 117 g § 
2 mom. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

126 §  

Åtgärdstillstånd 

— — — — — — — — — — — — — — 
Åtgärdstillstånd behövs också för att ändra 

en byggnads fasad samt för byte av bygg-
nadsdelar eller system när detta kan inverka 
stort på byggnadens energiprestanda.  Åt-
gärdstillstånd behövs dock inte i fråga om en 
byggnad vars energiprestanda inte behöver 
förbättras på det sätt som föreskrivs i 117 g § 
2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
126 a §  

Tillståndspliktiga åtgärder 

Åtgärdstillstånd enligt 126 § behövs för 
uppförande eller placering av konstruktioner, 
anläggningar och anordningar som inte be-
traktas som byggnader och för ändring av en 
byggnads exteriör eller utrymmen enligt föl-
jande: 

1) byggande av skyddstak, skjul, kiosker, 
toaletter, scener eller motsvarande konstruk-
tioner eller byggande eller ändring av fastig-
hetsvisa system för avloppsvatten (konstruk-
tion), 

2) inrättande eller byggande av en idrotts- 
eller samlingsplats, annat husvagnsområde 
eller motsvarande område än ett sådant som 
avses i lagen om friluftsliv (606/1973), läkta-
re, samlingstält eller motsvarande (konstruk-
tion för allmänheten), 

3) stationär placering av husvagn, husbåt 
eller motsvarande för sådant bruk som inte 
avser sedvanlig friluftsverksamhet eller båt-
sport (rörlig anordning),  

4) uppförande av master, pipor, cisterner, 
skidliftar, minnesmärken, större antenner, 
vindkraftverk och större belysningsstolpar el-
ler motsvarande (separat anordning),  

5) byggande av större kajer, broar eller 
andra konstruktioner som ändrar strandlinjen 
eller väsentligt påverkar den, kanaler, våg-
brytare eller motsvarande (strandlinjeanord-
ning),  

6) inrättande eller ordnande av ett avgrän-
sat större område för förvaring eller parker-
ing eller ett motsvarande område (förvarings- 
eller uppställningsområde), 

7) ändring av en byggnads fasad, ändring 
av takformen, taktäckningsmaterial eller dess 
färgsättning, ändring av väggbeklädnadens 
material eller färgsättning, montering av en 
markis som påverkar gatubilden eller ändring 
av fönsterindelningen (fasadåtgärd), 

8) uppsättning av andra konstruktioner, 
texter och bilder utomhus i reklamsyfte eller 
annat kommersiellt syfte än sådana som an-
ges i 52 § i landsvägslagen (503/2005) eller 
täckande av fönster med reklam permanent 
eller för lång tid (reklamåtgärd),  

9) byggande av en avskiljande fast inhäg-
nad eller en mur mot gatan i anslutning till 
den byggda miljön (inhägnande),  

10) andra arrangemang och ändringar som 
märkbart och för en lång tid påverkar stads- 
eller miljöbilden (stadsbildsarrangemang), 

11) sammanslagning eller delning av bo-
stadslägenheter (lägenhetsarrangemang),  

12) borrning av värmebrunnar som är av-
sedda för utnyttjande av jordvärme eller ned-
läggning av kollektorslingor när uppvärm-
ningssystemet i en byggnad byts ut eller för-
nyas eller för att användas som källa för 
tilläggsvärme (jordvärme).  

Tillstånd enligt 1 mom. 1–10 punkten och 
12 punkten behövs inte, om åtgärden baserar 
sig på en plan med rättsverkningar, en gatu-
plan eller en godkänd vägplan enligt lands-
vägslagen eller lagen om allmänna vägar 
(234/1954).  

I byggnadsordningen får kommunen före-
skriva att det inte behövs åtgärdstillstånd för 
en i 1 mom. 1–10 punkten och 12 punkten 
avsedd åtgärd som kan betraktas som ringa. 

———— 
 
Denna lag träder i kraft den        20  . 
Vid ikraftträdandet av denna lag gällande 

föreskrifter i Finlands byggbestämmelsesam-
ling är tillämpliga till dess nya bestämmelser 
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utfärdas, dock högst i fem års tid från ikraft-
trädandet av denna lag med iakttagande av 

vad som föreskrivs i 13 § 3 mom. i dess ly-
delse vid lagens ikraftträdande.  

————— 
 

Helsingfors den 6 september 2012 

 
Statsministers ställföreträdare, finansminister 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 
 

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
Lag 

om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 126 § 4 mom. och 134 § 4 mom., 
ändras 2 och 13 § samt 117 § 2 mom., av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 

488/2007, samt  
fogas till lagen nya 117 a–117 i §, till 125 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 och 5 

mom. blir 5 och 6 mom., till 126 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 112/2007, ett nytt 3 
mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom. i stället för det 4 mom. som upphävs, samt 
till lagen en ny 126 a § som följer: 

 
 
Gällande lydelse 

 
2 §  

Lagens tillämpningsområde 

Bestämmelserna i denna lag skall följas vid 
områdesplanering, byggande och områdesan-
vändning, om inte något annat bestäms sär-
skilt. 

Närmare bestämmelser om områdesplane-
ring, byggande och områdesanvändning kan 
utfärdas genom förordning och ministeriets 
beslut samt i kommunens byggnadsordning 
på det sätt som bestäms nedan. 

I denna lag och med stöd av den bestäms 
också om väsentliga krav på byggnader och 
andra byggnadsverk enligt rådets direktiv 
89/106/EEG om tillnärmning av medlemssta-
ternas lagar och andra författningar om bygg-
produkter, nedan byggproduktdirektivet, samt 
om på direktivet baserade krav på byggpro-
dukter. 

I denna lag och med stöd av den bestäms li-
kaså om den beräkning av en byggnads ener-
giprestanda som avses i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/91/EG om byggna-
ders energiprestanda samt om kraven på 
energiprestanda och tillämpningen av dem på 
uppförandet av en ny byggnad och på repara-
tioner och ändringar av en befintlig byggnad. 
(13.4.2007/488)  

I fråga om en byggnads energicertifikat och 

Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag innehåller bestämmelser om 
planering, byggande och användning av om-
råden samt om projektering, uppförande och 
användning av byggnader. 
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inspektion av energieffektiviteten hos kylan-
läggningarna i en byggnads luftkonditione-
ringssystem gäller vad som bestäms särskilt. 
(13.4.2007/488)  
 
 

13 §  

Finlands byggbestämmelsesamling 

Vederbörande ministerium meddelar tek-
niska och mot dem svarande allmänna före-
skrifter och anvisningar om byggande vilka 
kompletterar denna lag och som publiceras i 
Finlands byggbestämmelsesamling. Ministe-
riet ser också till att föreskrifter som de statli-
ga myndigheterna meddelar om byggande 
samordnas. I byggbestämmelsesamlingen kan 
även tas in föreskrifter om byggande som 
meddelats med stöd av annan lagstiftning. 

Föreskrifterna i byggbestämmelsesamling-
en är förpliktande. Anvisningarna är däremot 
inte förpliktande, utan även andra lösningar 
än de som föreslås i dem kan användas, om 
de uppfyller de krav som ställs på byggande. 

Föreskrifterna i byggbestämmelsesamling-
en gäller uppförande av nybyggnader. I fråga 
om ändringar och reparationer i byggnader 
skall föreskrifterna, om inte något annat ut-
tryckligen bestäms i dem, tillämpas endast i 
den mån som åtgärdens art och omfattning 
samt en eventuell ändring i användningen av 
byggnaden eller en del av den kräver det. 
 

13 § 

Finlands byggbestämmelsesamling 

Miljöministeriet ska förvalta Finlands 
byggbestämmelsesamling, som ska innehålla 
de byggbestämmelser och byggföreskrifter 
som utfärdas med stöd av denna lag och de 
bygganvisningar som ministeriet utfärdat 
med stöd av denna lag. I byggbestämmelse-
samlingen får det även ingå byggföreskrifter 
som andra statliga myndigheter utfärdat. 

 

 
 

117 §  

Krav beträffande byggande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Byggnaden skall på det sätt som det avsedda 
ändamålet förutsätter uppfylla de grundläg-
gande kraven på bärförmåga, stadga och be-
ständighet i konstruktionerna, brandskydd, 
hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid använd-
ning, bullerskydd samt energihushållning och 
värmeisolering (väsentliga tekniska krav).  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

117 § 

Krav beträffande byggande 

— — — — — — — — — — — — — —  
När byggnader projekteras, uppförs, änd-

ras eller repareras eller deras användnings-
ändamål ändras ska det ske så att byggnaden 
med beaktande av den allmänt förutsägbara 
belastningen och användningsändamålet 
uppfyller de väsentliga tekniska krav som av-
ses i 117 a–117 g §.  

— — — — — — — — — — — — — — 
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 117 a §  

Konstruktioners hållfasthet och stabilitet 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att byggnaden projekteras och uppförs så 
att konstruktionerna är hållfasta och stabila, 
lämpar sig för förhållandena på byggplatsen 
och håller byggnadens hela planerade livs-
längd. Projekteringen och dimensioneringen 
av de bärande konstruktionerna ska bygga 
på reglerna för konstruktionernas mekanik 
och allmänt godtagna projekteringsgrunder 
eller på tillförlitliga provresultat eller andra 
tillgängliga uppgifter. Byggnader ska uppfö-
ras med lämpliga byggprodukter med avse-
ende på konstruktionernas hållfasthet och 
stabilitet.  

En byggnad ska projekteras och uppföras 
så att belastningen på byggnaden under 
byggtiden och vid användning inte orsakar 
eller formförändringar som skadar hållfast-
heten och stabiliteten. Belastningarna får 
inte heller skadar andra delar i byggnaden 
eller byggnadens installationer eller fasta ut-
rustning. Dessutom ska en byggnad projekte-
ras och uppföras så att en skada på konstruk-
tionerna till följd av en yttre orsak inte är 
oproportionellt stor i förhållande till den 
händelse som orsakat skadan. 

Närmare bestämmelser som behövs för 
uppförande av nya byggnader, reparation 
och ändring av byggnader och ändring av 
byggnaders användningsändamål får utfär-
das genom förordning av miljöministeriet i 
fråga om 

1) vilka krav som ställs på konstruktioner-
nas hållfasthet och stabilitet, 

2) projektering och dimensionering av bä-
rande konstruktioner, 

3) belastningen på byggnaden under bygg-
tiden och vid användning,  

4) de byggprodukter som ska användas i 
byggnadens bärande konstruktioner.  

 
117 b § 

Brandsäkerhet 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
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till att byggnaden på det sätt som använd-
ningsändamålet förutsätter projekteras och 
uppförs så att den är säker vid brand. Risken 
för att brand uppkommer ska begränsas. 
Byggnadens bärande konstruktioner ska vara 
sådana att de vid eldsvåda behåller sin bär-
förmåga under den föreskrivna minimitid, 
som fastställs med avseende på samman-
störtning, tryggad utrymning och räddnings-
insatser samt på att branden ska fås under 
kontroll. Uppkomsten och spridningen av 
brand och rök i byggnaden och spridning av 
brand till närliggande byggnader ska kunna 
begränsas. Byggprodukter och tekniska an-
ordningar som är lämpliga med avseende på 
brandsäkerhet ska användas när byggnaden 
uppförs. 

En byggnad ska vara sådan att de som be-
finner sig där ska kunna rädda sig eller räd-
das på något annat sätt händelse av brand. 
Även räddningspersonalens säkerhet ska be-
aktas vid byggande.  Tillståndsmyndigheten 
får kräva att en säkerhetsutredning utarbetas 
för byggnadsverk som är särskilt krävande 
när det gäller utrymningssäkerhet. 

Närmare bestämmelser som behövs för 
uppförande av nya byggnader, reparation 
och ändring av byggnader och ändring av 
byggnaders användningsändamål får utfär-
das genom förordning av miljöministeriet i 
fråga om  

1) begränsning av att brand uppkommer 
och sprids och om brandsäkerheten hos in-
stallationstekniska anordningar och upp-
värmningsanordningar, 

2) konstruktionernas bärförmåga vid brand 
och om vilka egenskaper byggprodukterna 
ska ha i det avseendet, 

3) begränsning av att brand och rök ut-
vecklas och sprids och om vilka egenskaper 
byggprodukterna och anordningarna ska ha i 
det avseendet, 

4) utrymningssäkerhet och säkerhetsutred-
ningar, 

5) organisering av släcknings- och rädd-
ningsinsatser. 

 
117 c § 

Sunda byggnader 
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Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att byggnaden på det sätt som använd-
ningsändamålet och miljöförhållandena för-
utsätter projekteras och uppförs så att den är 
sund och säker med avseende på inomhusluft, 
fukt-, temperatur- och ljusförhållanden samt 
vattenförsörjning.  Byggnaden får inte vara 
sådan att hälsan äventyras på grund av för-
oreningar i inomhusluften, strålning, förore-
ning av vatten eller mark, bristfällig hanter-
ing av rök, avloppsvatten eller avfall eller 
fukt i byggnadsdelar eller konstruktioner.  

Byggandet ska utföras med användning av 
produkter som inte under deras planerade 
livslängd orsakar oacceptabla utsläpp i luf-
ten inomhus, hushållsvattnet eller miljön. 
Byggnadens system och anordningar ska 
vara anpassade till den avsedda användning-
en, och de ska upprätthålla sunda förhållan-
den. 

Närmare bestämmelser som behövs för 
uppförande av nya byggnader, reparation 
och ändring av byggnader och ändring av 
byggnaders användningsändamål får utfär-
das genom förordning av miljöministeriet i 
fråga om de fysikaliska, kemiska och mikro-
biologiska förhållanden, installationsteknis-
ka system och anordningar och byggproduk-
ter som anknyter till byggnadens sundhet. 

 
117 d § 

Säkerhet vid användning  

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att byggnaden på det sätt som använd-
ningsändamålet förutsätter projekteras och 
uppförs så att det är tryggt att använda och 
underhålla den. Byggnaden samt dess utom-
husmiljö och förbindelsegångar får inte vara 
förknippade med oacceptabel risk för olycka 
eller skada.  

Närmare bestämmelser som behövs för 
uppförande av nya byggnader, reparation 
och ändring av byggnader och ändring av 
byggnaders användningsändamål får utfär-
das genom förordning av miljöministeriet i 
fråga om säkerhet vid användning av bygg-
nad.  

 
 



 RP 81/2012 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

43

117 e § 

Tillgänglighet 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att byggnaden och dess gårds- och vistel-
seområden på det sätt som användningsän-
damålet, antalet användare och antalet vå-
ningsplan förutsätter projekteras och uppförs 
så att tillgänglighet och användbarhet beak-
tas särskilt med tanke på barn, äldre och 
personer med funktionsnedsättning.  

Närmare bestämmelser som behövs för 
uppförande av nya byggnader, reparation 
och ändring av byggnader och ändring av 
byggnaders användningsändamål får utfär-
das genom förordning av statsrådet i fråga 
om 

1) dimensioneringen av byggnader samt 
deras förbindelsegångar och hygienrum 

2) nivåskillnader,  
3) möteslokaler och inkvarteringslokaler. 

 
117 f § 

Bullerskydd och ljudförhållanden 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att byggnaden och dess gårds- och vistel-
seområden på det sätt som användningsän-
damålet förutsätter projekteras och uppförs 
så att bullerexponeringen och ljudförhållan-
dena i byggnaden och på byggplatsens 
gårds- och vistelseområden inte äventyrar 
hälsan, vila eller arbete.  

 Konstruktionernas ljudisolering och de in-
stallationstekniska anordningarnas ljudnivå 
och inställningar ska vara sådana att de som 
befinner sig i byggnaden kan sova och vila 
ostört och att den verksamhet som byggna-
dens användningsändamål avser är möjlig 
med hänsyn till ljudförhållandena. Ljudför-
hållandena i en byggnad ska bestämmas ut-
ifrån ljudnivå och efterklang och på gårds- 
och vistelseområden utifrån ljudnivå.  

Närmare bestämmelser som behövs för 
uppförande av nya byggnader, reparation 
och ändring av byggnader och ändring av 
byggnaders användningsändamål får utfär-
das genom förordning av miljöministeriet i 
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fråga om
1) vilken ljudisolering som krävs av kon-

struktioner och byggnadsdelar,  
2) den tillåtna ljudnivån för installations-

tekniska anordningarna, 
3) vilka krav som ställs på ljudförhållande-

na i byggnader, 
4) vilka krav som ställs på bullerskydd och 

ljudförhållanden på gårds- och vistelseom-
råden. 

 
117 g §  

Energiprestanda 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se 
till att byggnaden på det sätt som använd-
ningsändamålet förutsätter projekteras och 
uppförs så att den är energieffektiv i den me-
ningen att energi och naturresurser förbru-
kas sparsamt. Beräkningar i fråga om ener-
giförbrukning, energiförlust och energiform 
ska användas för att visa att minimikraven på 
energiprestanda blir uppfyllda. När koeffici-
enterna för de energiformer som används i 
en byggnad (energiformsfaktorer) bestäms 
uppskattas förbrukningen av primärenergi, 
främjandet av förnybar energi och uppvärm-
ningssätt med avseende på den allmänna ef-
fektiviteten energiproduktionen. De produk-
ter och installationstekniska system som an-
vänds i byggnaden samt deras reglage och 
mätare ska vara sådana att energiförbruk-
ningen och effektbehovet förblir låga när 
byggnaden och dess system används för av-
sett syfte och sådana att energiförbrukningen 
kan följas. 

Energiprestanda ska förbättras när en 
byggnad repareras eller ändras eller dess 
användningsändamål ändras på ett sätt som 
kräver bygglov eller åtgärdstillstånd enligt 
denna lag, om det är tekniskt, funktionellt 
och ekonomiskt genomförbart. Denna skyl-
dighet gäller inte de kategorier av byggnader 
som avses i artikel 4.2 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/31/EU om byggna-
ders energiprestanda och inte heller byggna-
der vars användningsändamål oskäligt för-
svåras om det krävs bättre energiprestanda.  

Närmare bestämmelser som behövs för 
uppförande av nya byggnader, reparation 
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och ändring av byggnader och ändring av 
byggnaders användningsändamål får utfär-
das genom förordning av miljöministeriet i 
fråga om 

1) minimikraven på byggnaders, bygg-
nadsdelars och installationssystems energi-
prestanda och hur de ska räknas ut i fråga 
om en byggnad,  

2) utgångspunkterna för energiberäkning-
ar, 

3) överensstämmelse med gällande före-
skrifter, 

4) utredningar,  
5) energiformsfaktorer,  
6) byggnadens uppvärmningssystem och 

andra installationstekniska system, 
7) förbättring av energiprestanda och mät-

ning av energiförbrukning,  
8) avgränsning av kravens tillämpningsom-

råde i fråga om byggnadskategorier och 
byggnader,  

9) kravnivå på energiprestanda utifrån 
byggnadens användningsändamål,  

10) byggprodukter, 
11) avgränsning av tillämpningsområde 

och uppställande av kravnivå utifrån bygg-
nadens användningsändamål. 

 
117 h §  

Bedömning av uppvärmningssystem 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska be-
döma uppvärmningssystemets tekniska, mil-
jömässiga och ekonomiska genomförbarhet, 
om det system som väljs för en ny byggnad 
eller en byggnad som ska renoveras inte är 
ett decentraliserat energiförsörjningssystem 
baserat på energi från förnybara energikäl-
lor, ett system baserat på kraftvärme, ett sy-
stem för fjärrvärme, närvärme, fjärrkyla eller 
närkyla eller värmepumpar, fastän ett sådant 
alternativ är tillgängligt och kan genomföras 
kostnadseffektivt. Bedömningen ska fogas till 
projektbeskrivningen.  

 
117 i §  

Bruks- och underhållsanvisningar för bygg-
nader 
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Den som påbörjar ett byggprojekt ska an-
svara för att det utarbetas anvisningar för 
bruk och underhåll av en byggnad som an-
vänds för permanent boende eller arbete el-
ler anvisningar för teknisk skötsel och tek-
niskt underhåll av byggplatsen eller tomten. 
Anvisningar ska tas fram också när en bygg-
nad repareras eller ändras och i samband 
med ändring av användningsändamålet, om 
åtgärden förutsätter bygglov. Det krävs 
emellertid inga anvisningar för tillfälliga 
byggnader, byggnader som uppförts för viss 
tid, sådana byggnader för semester- och re-
kreationsbruk som inte används året om eller 
produktions- och lagerbyggnader där ingen 
arbetar permanent.  

Bruks- och underhållsanvisningarna ska 
innehålla uppgifter som med beaktande av 
byggnadens användningsändamål och egen-
skaper samt byggnadens och dess byggdelars 
och anordningars planerade användningstid 
behövs för att byggnaden ska kunna använ-
das på behörigt sätt och för fullgörande av 
underhållsskyldigheten. 

Närmare bestämmelser om innehållet i 
bruks- och underhållsanvisningar får utfär-
das genom förordning av miljöministeriet. 

 
125 §  

Bygglov 

— — — — — — — — — — — — — —  
(nytt 4 mom.) 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

125 §  

Bygglov 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bygglov behövs också för sådan reparation 

eller ändring av klimatskalet eller byggna-
dens installationssystem som kan ha stor in-
verkan på byggnadens energiprestanda.  
Bygglov behövs dock inte i fråga om en 
byggnad vars energiprestanda inte behöver 
förbättras på det sätt som föreskrivs i 117 g § 
2 mom. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

126 

Åtgärdstillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
(nytt 3 mom.) 
— — — — — — — — — — — — — —  

126 §

Åtgärdstillstånd 

— — — — — — — — — — — — — — 
Åtgärdstillstånd behövs också för att ändra 

en byggnads fasad samt för byte av bygg-
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Närmare bestämmelser om tillståndsplikt för 
de åtgärder som avses i 2 mom. utfärdas ge-
nom förordning. 

nadsdelar eller system när detta kan inverka 
stort på byggnadens energiprestanda.  Åt-
gärdstillstånd behövs dock inte i fråga om en 
byggnad vars energiprestanda inte behöver 
förbättras på det sätt som föreskrivs i 117 g § 
2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
( 4 mom. upphävs) 

 
 
 126 a §  

Tillståndspliktiga åtgärder 

Åtgärdstillstånd enligt 126 § behövs för 
uppförande eller placering av konstruktioner, 
anläggningar och anordningar som inte be-
traktas som byggnader och för ändring av en 
byggnads exteriör eller utrymmen enligt föl-
jande: 

1) byggande av skyddstak, skjul, kiosker, 
toaletter, scener eller motsvarande konstruk-
tioner eller byggande eller ändring av fastig-
hetsvisa system för avloppsvatten (konstruk-
tion), 

2) inrättande eller byggande av en idrotts- 
eller samlingsplats, annat husvagnsområde 
eller motsvarande område än ett sådant som 
avses i lagen om friluftsliv (606/1973), läkta-
re, samlingstält eller motsvarande (konstruk-
tion för allmänheten), 

3) stationär placering av husvagn, husbåt 
eller motsvarande för sådant bruk som inte 
avser sedvanlig friluftsverksamhet eller båt-
sport (rörlig anordning),  

4) uppförande av master, pipor, cisterner, 
skidliftar, minnesmärken, större antenner, 
vindkraftverk och större belysningsstolpar el-
ler motsvarande (separat anordning),  

5) byggande av större kajer, broar eller 
andra konstruktioner som ändrar strandlin-
jen eller väsentligt påverkar den, kanaler, 
vågbrytare eller motsvarande (strandlinjean-
ordning),  

6) inrättande eller ordnande av ett avgrän-
sat större område för förvaring eller parker-
ing eller ett motsvarande område (förva-
rings- eller uppställningsområde), 

7) ändring av en byggnads fasad, ändring 
av takformen, taktäckningsmaterial eller dess 
färgsättning, ändring av väggbeklädnadens 
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material eller färgsättning, montering av en 
markis som påverkar gatubilden eller änd-
ring av fönsterindelningen (fasadåtgärd), 

8) uppsättning av andra konstruktioner, 
texter och bilder utomhus i reklamsyfte eller 
annat kommersiellt syfte än sådana som an-
ges i 52 § i landsvägslagen (503/2005) eller 
täckande av fönster med reklam permanent 
eller för lång tid (reklamåtgärd),  

9) byggande av en avskiljande fast inhäg-
nad eller en mur mot gatan i anslutning till 
den byggda miljön (inhägnande),  

10) andra arrangemang och ändringar som 
märkbart och för en lång tid påverkar stads- 
eller miljöbilden (stadsbildsarrangemang), 

11) sammanslagning eller delning av bo-
stadslägenheter (lägenhetsarrangemang),  

12) borrning av värmebrunnar som är av-
sedda för utnyttjande av jordvärme eller ned-
läggning av kollektorslingor när uppvärm-
ningssystemet i en byggnad byts ut eller för-
nyas eller för att användas som källa för 
tilläggsvärme (jordvärme).  

Tillstånd enligt 1 mom. 1–10 punkten och 
12 punkten behövs inte, om åtgärden baserar 
sig på en plan med rättsverkningar, en gatu-
plan eller en godkänd vägplan enligt lands-
vägslagen eller lagen om allmänna vägar 
(234/1954).  

I byggnadsordningen får kommunen före-
skriva att det inte behövs åtgärdstillstånd för 
en i 1 mom. 1–10 punkten och 12 punkten av-
sedd åtgärd som kan betraktas som ringa. 

 
 

134 §  

Behandling av ansökan om bygglov 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om utarbetande av en bruks- 
och underhållsanvisning för byggnaden utfär-
das i bygglovet på det sätt som närmare be-
stäms genom förordning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

134 §  

Behandling av ansökan om bygglov 

( 4 mom. upphävs) 

 
 
 ———— 

 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

Vid ikraftträdandet av denna lag gällande fö-
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reskrifter i Finlands byggbestämmelsesam-
ling är tillämpliga till dess nya bestämmelser 
utfärdas, dock högst i fem års tid från ikraft-
trädandet av denna lag med iakttagande av 
vad som föreskrivs i 13 § 3 mom. i dess ly-
delse vid lagens ikraftträdande.  
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