
Så läser du

ENERGI-
CERTIFIKATET

• Ett verktyg för jämförelse av byggnaders energiprestan-
da vid köp och hyrning.

• Anger byggnadens energiklass (A-G). Energiklassen ska 
också uppges i försäljnings- och hyresannonser.

• Ger köparna viktig och tillförlitlig information om byggna-
den inför deras livs förmodligen största affär.

• Innehåller förslag till åtgärder som kan förbättra ener-
giprestanda.

• I Finland har det sedan 2008 krävts energicertifi kat 
för nya byggnader och sedan 2009 för stora befi ntliga 
byggnader. 

• Byggnader har betydelse - de står för 40 % av den totala 
energiförbrukningen i Finland.

Vad är energicertifi katet?Kom ihåg energicertifi katet 
vid nybyggnad och vid försäljning 
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Energicertifi katet 

förnyas  

1.6.2013

Energicertifi katet förnyas 1.6.2013 och det behövs däreft-
er även vid försäljning och uthyrning av äldre småhus, 
liksom för andra byggnader. 

De förnyade certifi katen tas i bruk stegvis:
• 1.6.2013: Nybyggnader, fl ervåningsbostadshus och 

nyare småhus (som tagits i bruk 1980 eller senare)
• 1.7.2014: Radhus och kedjehus samt affärs- och kon-

torsbyggnader 
• 1.7.2015: Byggnader inom vårdbranschen samt sam-

lings- och undervisningsbyggnader
• 1.7.2017: Småhus som tagits i bruk före 1980

Om fastigheten har ringa värde, om hyran är låg eller om 
objektet inte förevisas offentligt kan energicertifi katen 
upprättas genom ett så kallat förenklat förfarande. I 
detta fall bestäms ingen energiklass för byggnaden, och i 
försäljnings- och hyresannonsen används beteckningen H.  

Energicertifi kat behövs inte för bland annat fritids-
bostäder, skyddade byggnader eller små byggnader med 
en yta på högst 50 m2.

Motsvarar energimärkningen av hushållsapparater
Energicertifi katet ger möjlighet att jämföra byggnader: den 
som tänkt köpa eller hyra en byggnad får tillförlitlig ener-
giförbrukningsinformation som inte är beroende av husets 
nuvarande användare utan baserar sig på byggnadens 
egenskaper. 

Certifi katet fungerar på samma sätt som den välbekanta 
energimärkningen av hushållsapparater: märkningen 
beskriver apparatens egenskaper, inte hur den används. 
Energicertifi katet innehåller dock även uppgifter om bygg-
nadens nuvarande ägares faktiska förbrukning av köpt 
energi.

Upprättat av behörig person
Energicertifi katet upprättas alltid av en behörig person. 
Särskilt i småhus lönar det sig att kombinera energicer-
tifi katet med en granskning av byggnadens skick eller 
motsvarande. Registret över personer som upprättar 
energicertifi kat förs från 1.6.2013 av Finansierings- och 
utvecklingscentralen för boendet ARA. 
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Så läser du energicertifi katet

Byggnadsbeteckning: Energicertifi katet är specifi kt för byggnaden och 
därför går det t.ex. att skilja mellan hus som hör till samma bostadsbolag men 
har olika energiprestanda.  

E-tal: En byggnads energiprestandaklass grundar 
sig på ett E-tal som beräknas för byggnaden. E-ta-
let anger husets totala energiförbrukning baserat 
på husets egenskaper och uttrycks i kilowattim-
mar per kvadratmeter per år (kWhE/m2 år). 

E-talet består av byggnadens beräknade årsför-
brukning av köpt energi viktat med energiforms-
faktorer. Faktorerna och defi nitionen av ener-
giprestanda är desamma som i de föreskrifter för 
nya byggnader som trädde i kraft 1.7.2012. Det 
gör att energiprestanda för gamla och nya 
byggnader är jämförbara.

Energiprestandaklass:  På basis av E-talet 
indelas byggnader i energiprestandaklass A-G. 
Klassifi ceringsskalan varierar enligt användnings-
område (småhus, fl ervåningsbostadshus, affärs-
byggnad osv.) De småhus som byggs i dag har 
ofta energiklass C, medan äldre småhus ofta har 
lägre klass. I praktiken är det t.ex. helt normalt 
att ett gammalt småhus har energiklass D eller E.  

Det går att påverka energiprestandaklassen 
genom t.ex. förbättrad värmeisolering, ventila-
tion med värmeåtervinning eller användning av 
förnybar energi.

Upprättare och giltighetstid:  
Energicertifi katet upprättas alltid av en behörig person. I fortsättningen är cer-
tifi katet i kraft 10 år. Det lönar sig ändå att uppdatera certifi katet om man har 
tänkt sälja eller hyra ut huset och reparationer som förbättrar energiprestanda 
har utförts efter att energicertifi katet upprättades. 

Energicertifi kat som upprättats enligt den gamla lagen är i kraft i enlighet med 
deras giltighetstid. Energicertifi kat som ingår i ett disponentintyg och upp-
rättats före 1.6.2013 är giltiga fram till utgången av år 2014.

Sammandrag, klassifi ceringsskala och de viktigaste förslagen till 
åtgärder: På energicertifi katets andra sida fi nns ett sammandrag över 
byggnaden och dess energiprestanda. 

I sammandraget presenteras också den klassi-
fi ceringsskala som använts för E-talet och som 
är olika för olika byggnadstyper. Nedanför sam-
mandraget uppräknas de centrala åtgärder som 
kan förbättra husets energiprestanda.

Utgångsvärden för beräkningen och resul-
tat: Här fi nns uppgifter om husets konstruktion-
er och deras egenskaper, uppvärmningsformen 
och andra faktorer som påverkar energipres-
tanda. 

Faktisk energiförbrukning: I energicertifi kat 
anges också byggnadens nuvarande an-
vändares faktiska förbrukning av köpt energi. 

Förslag till åtgärder: I energicertifi katet 
uppräknas förslag till åtgärder som förbättrar 
husets energiprestanda. Det här är en viktig 
punkt i energicertifi katet. 


