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Lag
om ändring av 3 och 5 § i lagen om informationssystemet för byggnaders energicer-

tifikat

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat (147/2015)

3 och 5 § som följer:

3 §

Registret över energicertifikat

I registret över energicertifikat får följande antecknas:
1) namnet på, adressen till och byggnadsbeteckningen för den byggnad eller del av

byggnad som energicertifikatet gäller, upprättaren av energicertifikatet, datum för upprät-
tandet av energicertifikatet, företagets namn samt certifikatnumret,

2) en beteckning som beskriver byggnadens energiprestanda, det beräknade jämförel-
setalet för byggnadens energiprestanda (E-tal) och åtgärder för att förbättra energiprestan-
dan, inklusive spareffekten av åtgärderna,

3) övriga tekniska uppgifter som ska ingå i energicertifikatet enligt lagen om energicer-
tifikat för byggnader och författningar som har utfärdats med stöd av den.

Upprättaren av energicertifikatet ska med hjälp av en teknisk anslutning föra in uppgif-
terna i registret över energicertifikat. Utifrån de uppgifter som förts in i registret får certi-
fikatet ett certifikatnummer och en beteckning som beskriver byggnadens energiprestan-
da.

Uppgifterna i sådana certifikat som upprättats i enlighet med ett förenklat förfarande
enligt 17 § i lagen om energicertifikat för byggnader förs inte in i registret.

 5 §

Offentlig informationstjänst

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet tillhandahåller i ett allmänt datanät
uppgifter som antecknats i registret över upprättare av energicertifikat och som gäller upp-
rättarens namn, behörighetsnivå och behörighetens giltighetstid samt verksamhetsområde
(offentlig informationstjänst). Personbeteckningar får inte tillhandahållas. På begäran av
en upprättare av energicertifikat får dennes registeruppgifter som gäller postadress, e-
postadress, telefonnummer, verksamhetens webbadress och företagets namn tillhandahål-
las. Uppgifterna ska gallras ur den offentliga informationstjänsten omedelbart efter det att
information har erhållits om att upprättaren avlidit.
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I den offentliga informationstjänsten får uppgifter som finns i registret över energicer-
tifikat tillhandahållas, dock inte uppgifter som finns i energicertifikat som gäller bostads-
byggnader med en lägenhet eller två lägenheter. Följande uppgifter får tillhandahållas:

1) byggnadens namn och adress, året då byggnaden färdigställdes samt byggnadens an-
vändningskategori och energiprestandaklass,

2) certifikatnummer, upprättaren av certifikatet, datum för upprättande av certifikatet
och certifikatets sista giltighetsdag,

3) uppvärmd nettoyta, beskrivning av värmesystemet, beskrivning av ventilationssys-
temet, E-talet och beräknad förbrukning av inköpt energi vid standardanvändning per en-
ergiform samt energiformsfaktorn för den energiform som används,

4) åtgärder som förbättrar energiprestandan.
————

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

Helsingfors den 17 november 2017

Republikens President

 Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen
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