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Vad ändrades?
• Mindre reglering – enligt 

regeringsprogrammet
• Endast bestämmelser i 

förordningen - inga 
anvisningar

• Bindande bestämmelser och 
anvisningar skildes åt

• D1, D2 ... finns inte mera



www.vvsfinland.fi

Tanken bakom
• Mera flexibilitet i 

bestämmelserna –
större frihet för planerare

• Ansvar och kunnighet inom 
planering och förverkligande 
betonas

• Kravnivå ungefär oförändrad



www.vvsfinland.fi

Detta har medfört 
att du inte kan läsa endast t.ex. 
bara D1, utan måst läsa
MBL
Förordning
Pro memoria

(perustelumuistio)
Olika handböcker
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Väsentliga tekniska krav anges i MBL (§ 117)

• konstruktioners hållfasthet och stabilitet
• brandsäkerhet
• sunda byggnader
• säkerhet vid användning
• tillgänglighet
• bullerskydd och ljudförhållanden samt
• energiprestanda
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MBL - 117 c § Sunda byggnader

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden på det sätt som användningsändamålet och 
miljöförhållandena förutsätter 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 föroreningar i 
inomhusluften, strålning, förorening av vatten eller mark, bristfällig hantering 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. Byggnadens system och anordningar ska vara anpassade till den avsedda 
användningen, och de ska upprätthålla sunda förhållanden.
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MBL - 117 d § Säkerhet vid användning

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden på det sätt som 
användningsändamålet förutsätter projekteras och uppförs så att det är tryggt 
att använda och underhålla den. Byggnaden samt dess utomhusmiljö och 
förbindelsegångar får inte vara förknippade med oacceptabel risk för olycka eller skada.
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MBL - 117 f § Bullerskydd och ljudförhållanden

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

Konstruktionernas ljudisolering och de installationstekniska anordningarnas ljudnivå 
och inställningar ska vara sådana att de som befinner sig i byggnaden kan sova 
och vila ostört och att den verksamhet som byggnadens användningsändamål 
avser är möjlig med hänsyn till ljudförhållandena. Ljudförhållandena i en byggnad ska 
bestämmas utifrån ljudnivå och efterklang och på gårds- och vistelseområden utifrån ljudnivå.
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MBL - 117 g § Energiprestanda

En ny byggnad bestående av en takförsedd konstruktion med väggar, för vilken energi används för 
att påverka inomhusklimatet ändamålsenligt, ska projekteras och uppföras som nära-
nollenergibyggnad. När en byggnad repareras eller ändras eller dess 
användningsändamål ändras på ett sätt som kräver bygglov eller åtgärdstillstånd, ska dess 
energiprestanda förbättras om det är tekniskt, funktionellt och ekonomiskt 
genomförbart.
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MBL - 117 i § Bruks- och underhållsanvisningar 
för byggnader
Den som påbörjar ett byggprojekt ansvarar för att det utarbetas anvisningar för bruk och 
underhåll av en byggnad som används för permanent boende eller arbete 
eller anvisningar 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 användningsändamålet, om åtgärden förutsätter bygglov. 
Det krävs emellertid inga anvisningar för tillfälliga byggnader, byggnader som uppförs för viss 
tid, sådana byggnader för semester- och rekreationsbruk 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 egenskaper samt byggnadens och dess 
byggdelars och anordningars planerade användningstid behövs för att byggnaden ska 
kunna användas på behörigt sätt och för fullgörande av 
underhållsskyldigheten.
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MBL - 122 a § Arbetsledare för specialområden

Vid byggnadsarbete som kräver bygglov ska det … finnas arbetsledare som 
ansvarar för byggandet av en fastighets vatten- och avloppsanordningar samt 
ventilationsanordningar, om detta behövs på grund av svårighetsgraden för 
byggandet av anordningarna.

Arbetsledaren för ett specialområde ska se till att byggnadsarbetet inom 
specialområdet i fråga utförs i enlighet med det beviljade tillståndet, i enlighet 
med de bestämmelser och föreskrifter som gäller byggande och i enlighet med 
god byggnadssed.
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MBL - 150 f § Inspektionsprotokoll för bygget

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att det på byggplatsen förs ett 
inspektionsprotokoll för bygget.
De ansvariga för olika byggnadsskeden som det avtalats om i bygglovet eller 
vid det inledande mötet samt de som inspekterat arbetsskedena ska verifiera 
inspektionerna i inspektionsprotokollet för bygget.
I inspektionsprotokollet ska det även antecknas en motiverad anmärkning, om 
byggarbetet avviker från bestämmelserna om byggande.



Trädde i kraft 1.1.2018

Miljöministeriets förordning…

Namn tidigare Nummer MBL

om byggnaders brandsäkerhet E1 (E2, E4 o. E9 

delvis)

848/2017 § 117 b

om skorstenars konstruktion och brandsäkerhet E3 745/2017 § 117 b

om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer D1 1047/2017 § 117 c, 117 d, 117 e o. 

117 f

om byggnaders fukttekniska funktion C2 782/2017 § 117 c, 117 d o. 117 g

om inomhusklimat och ventilation i nya byggnader D2 1009/2017 § 117 c, 117 d, 117 e o. 

117 f

om säkerhet vid användning av byggnader F2 1007/2017 § 117 d

om ljudmiljön i byggnader C1 (delvis D2) 796/2017 § 117 f

om nya byggnaders energiprestanda D3, C4, D5 1010/2017 § 117 g

Statsrådets förordning om de numeriska värdena på 
energiformsfaktorerna för byggnader

9/2013 788/2017 § 117 g
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I kraft trädande
Alla nya kraven började gälla 1.1.2018,

dvs. om ansökan lämnats in 1.1.2018 eller senare. 
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Lagen och 
förordningarna 

anger miniminivå 
– man får gör 

bättre!
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1047/2017 
Miljöministeriets 
förordning om 
byggnaders 
vatten- och 
avlopps-
installationer 
=
”nya D1”
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Förordningens mål
Förebygga hälsorisker
• hushållsvattnet får ej förorenas, det    

skall vara hälsosamt
• avlopp får ej medför olägenheter

Säkerställa att anordningar är 
driftsäkra och säkra att använda

Förebygga vattenskador
• produkter, komponenter och material 

skall vara kompatibla med varandra

• vatteninstallationerna ska vara täta
• eventuella vattenläckor skall enkelt 

upptäckas
• skador ska förhindras

Befrämja nya planeringslösningar

Krav som gäller byggprodukter 
• Väsentliga tekniska krav för specifika 

produktgrupper har angetts i separata 
förordningar

22
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§1 Tillämpningsområde
• planering och utförande av vatten- och avloppsinstallationer i nya

byggnader och på fastigheter

och

• på utbyggnader, utökning av det utrymme som räknas till
våningsytan, reparation eller ändring av en byggnad samt
ändring av en byggnads användningsändamål
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Planering av byggnadens vatten- och
avloppsanordningar
• Planeraren skall i enlighet med sin uppgift se till att byggnaden i 

enlighet med sitt användningsändamål uppfyller kraven på 
säkerhet, hälsosamhet, driftsäkerhet, hållbarhet och 
energieffektivitet

• Komponenter, produkter och material som ska användas i vatten-
och avloppsinstallationerna ska framgå av planen (skall vara 
kompatibla med varandra)

24
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Vattnets kvalitet
• Specialprojekteraren ska känna till kvaliteten på det vatten som 

leds till vatteninstallationen med tanke på den tekniska 
planeringen av installationerna och för att undvika korrosion. 

• Materialets och vattnets kompatibilitetskontroll

• Vattnets kvalitet kan variera påtagligt beroende på ort

25
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Vattnets temperatur
Kallvatten
• max 20 °C
• när installationerna inte har använts på minst åtta timmar får 

vattentemperaturen vara högst 24 °C

Tappvarmvatten
• minimi 55 °C, som måst fås från armaturen inom 20 sek
• vatten från varmvatteninstallationerna får inte överstiga 65 °C

Undvikande av Legionella och att vattnet står länge i anordningarna

26

https://www.talotekniikkainfo.fi/esimerkki-kayttoveden-lampotila-ja-laatu
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Tappvarmvatten cirkulation
Nya byggnader
Inga värmekällor (”rättipatteri”) eller golvvärme får kopplas till 
cirkulationsledningen för varmt bruksvatten.

Vid reparationer och ändringar 
får värmekällor som är kopplade till cirkulationsledningen för varmt 
bruksvatten bytas ut så att värmeförlusteffekten från de värmekällor 
som installeras är högst 200 watt per rum. Varmt bruksvatten får 
dock inte användas för golvvärme.

27
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Tappvarmvatten cirkulation
• Tappvarmvatten minst 55 ᵒC

• Reglerbara och behovsstyrda lösningar ökar energieffektivitet

• Golvvärme t.ex. via egen värmekrets

28
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Vattenmätare
Fastighetens vattenmätare
ska placeras i ett utrymme där den enkelt kan 
installeras, avläsas och underhållas samt 
där den är skyddad mot frysning.

Lägenhetsspecifik vattenmätare 
• för mätning av det kall- och varmvatten som leds till lägenheten, så att det är 

möjligt att använda den vattenkonsumtion som anges av mätarna som 
underlag för fakturering 

• ska placeras i ett utrymme där de enkelt kan installeras, underhållas och 
avläsas

29
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Upptäckt av läckage
Vattenledningar och anslutna anordningar ska installeras så att eventuella 
vattenläckor enkelt kan upptäckas och vattenledningarna och anordningarna 
på ett enkelt sätt kan inspekteras, repareras och bytas ut.
• för att upptäcka vattenläckor ska konstruktionslösningar användas där 

läckagevattnet leds till en plats där det är synligt
• vertikala fördelningsledningar ska ha mekaniska eller strukturella 

läckagedetektorer på varje våningsplan, om inte fördelningsledningarna är 
synliga

• anslutningsledningarna i väggkonstruktionerna ska vara utan kopplingar 
• i våtutrymmens golv får inte göras genomföringar för vattenledningar

30
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Avstängnings- och säkerhetsanordningar
Avstängningsventiler ska finnas (tidigare anvisning):

– i varje hus
– i varje lägenhet
– i vertikala fördelningsledningar
– på båda sidor om anordningar monterade på fördelningsledningar
– före anordningar eller armaturer som är anslutna till en 

anslutningsledning
– på båda sidor om vattenmätare

Installationer för varmt bruksvatten ska ha en 
säkerhetsanordning för att hindra övertryck.

31
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Ordnande av avloppshanteringen
• I anslutning till ett vattenuttag ska det finnas en avloppsenhet som är 

ansluten till ett avlopp via en avloppsarmatur.
med undantag av bevattningsposter, brandposter, nödduschar

och enskilda kyl- och dryckesanordningar

• Högst 2 torrbrunnar får anslutas till golvbrunnen, vilka får vara 
högst 3 m från golvbrunnen.

32
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Ordnande av avloppshanteringen
Utrymmen som bör förses med en golvbrunn (tidigare anvisning):

• duschrum och badrum samt tvättrum i bastu
• tvättstugor
• värmedistributionsrum
• maskinrum för ventilationssystemet
• toalettutrymmen för allmänt bruk
• tekniska utrymmen där det finns risk för vattenskada
• biltvättplatser
• specialutrymmen som rengörs genom spolning med vatten

33
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Förhindrande av spridning av lukter från 
avlopp

• en avloppsenhet ska ha ett rensbart vattenlås

• avlopp ska vara anslutna till en luftningsledning som sträcker sig ovanför 
byggnadens yttertak

• luftningsledningar i kalla utrymmen ska vara värmeisolerade

34
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Mätningar och åtgärder vid ibruktagande
installationer
• Personen som ansvarar för byggfasen ska göra en anteckning i 

inspektionsprotokollet för bygget om
 att vatteninstallationernas, spillvatteninstallationernas och dagvattenavlopps (inomhus) 

täthet konstaterats
 att vatteninstallationerna spolats samt om eventuell rengöring och desinficering
 att vatteninstallationernas tryck och vattenarmaturernas flöde har mätts och reglerats i 

enlighet med planerna
 att flödet i cirkulationsledningar för varmt bruksvatten har reglerats

• Arbetsledaren för ett specialområde ska se till att ovannämnda mätningar
och åtgärder har gjorts.

35
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Planering av dagvattensystem
Primära lösningen för avledning av dagvatten är dess fördröjning och 
infiltration på fastigheten. Om infiltration av dagvatten inte är möjlig på grund 
av jordens karaktär ska fastigheten ha dagvatteninstallationer.
 infiltration -fördröjning –leds till ett öppet dike, ett vattendrag eller ett kommunalt avlopp 

för dagvatten

Huvudprojekterarens och specialprojekterarnas måste samarbeta

T.ex. Kommunförbundet utgett ”Hulevesiopas”

dagvatten = regn- eller smältvatten som ska avledas från markytan, byggnaders tak eller                          andra 
motsvarande ytor

36
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Väsentliga skillnader
• tillämpningsområde vidare

• förordningen innehåller endast bindande föreskrifter 

• komponenter, produkter och material som ska användas i vatten- och 
avloppsinstallationerna ska framgå av planen

• vattnets kvalitet ska kännas till för planeringen

• begränsningarna för värmekällor som är kopplade till cirkulationsledningen 
för varmt bruksvatten
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Väsentliga skillnader
• placering av golvbrunnar och avställningsventiler nu på förordningsnivå

• täthetskrav specificerats 

• avledning av dagvatten i fastigheten har specificerats

• ansvar för säkerställande och anteckningar i inspektionsprotokollet för 
mätningar och åtgärder vid ibruktagande
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Kiinteistöjen vesi-
ja viemärilaitteistot 
-opas

www.talotekniikkainfo.fi

http://www.talotekniikkainfo.fi/
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Gemensam 
TOPTEN –praxis 
Björneborg
Esbo
Grankulla
Helsingfors
Joensuu
Jyväskylä
Kalajoki
Kouvola
Kuopio
Lahtis
Lojo
Masku
Nådendal

S:t Karins
Tammerfors
Tusby
Uleåborg
Valkeakoski
Vanda
Vasa
Villmanstrand
Åbo
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MBL - markanvändnings- och bygglagen

Miljöministeriets 
förordningar

Miljöministeriets 
anvisningar 
(handböcker)

Andra handböcker 
och anvisningar

Kommunernas
byggnadsordningar

Markanvändnings- och
byggförordningen

Statsrådets 
förordningar

BINDANDE
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Styrning av byggande
Miljöministeriet

• ansvarar för den allmänna styrningen och 
övervakningen av byggandet 

• bereder och utvecklar lagstiftning och andra 
bestämmelser som gäller byggande och upprätthåller 
byggbestämmelsesamlingen
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Styrning av byggande
Kommunen

• ansvarar för styrningen och övervakningen av byggandet inom 
sitt område

• utser en nämnd eller något annat kollegialt organ som sköter 
byggnadstillsynen

• ska ha en byggnadsinspektör för byggnadsrådgivning och 
byggnadstillsyn

• ska utarbeta och godkänna en byggnadsordning, med föreskrifter 
och anvisningar som förutsätts av de lokala förhållandena
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MBL § 115 Våningsyta
Till byggnadens våningsyta räknas våningarnas ytor enligt 
ytterväggarnas utsidor och sådan källarvåningsyta eller 
vindsyta där lokaler avsedda för byggnadens huvudsakliga 
ändamål placeras eller med avseende på dessa lokalers 
läge, förbindelser, storlek, ljus och andra egenskaper kan 
placeras. 
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MBL § 115 Våningsyta
• ytterväggen tjockare än 250 mm eller mellanvägg 

tjockare än 200 mm -> får våningsyta överstiga den 
tillåtna våningsytan med den yta som följer av detta

• får också överskridas med den yta som behövs för att 
bygga sådana schakt eller kanaler eller sådana 
tekniska utrymmen med ingång från allmänna 
utrymmen som krävs för skyddsrum eller 
installationstekniska system
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Frågor?

Diskussion.

Tack!
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www.vvsfinland.fi

Cittertorget 5, 00420 Helsingfors
info@vvsfinland.fi

050 512 4369
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