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ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR BILAGA 1 
1.1. BERÄKNINGSGRUNDER FÖR UTRYMMEN

Funktion Beräkningsgrund Preciseringar 
 Beräkningsgrunderna är maximala stödberättigande ytor 
STALL FÖR MJÖLKBOSKAP, LÖSDRIFTSSTALL  
Djurstallar    
Avdelning för mjölkboskap mjölkko 10,5m2/djur Inkl. sjuk-, skötsel- och kalvningsboxar, utfod-

ringsbord och gångar 
mjölkko 0,5m2/djur Inkl. väntrum Mjölkningsavdelning 

Mjölkrum mjölkko 0,4m2/djur Högst 35 m2

kviga och ungdjur  5m2/djur ≥ 8 mån gamla, inkl. boxar och gångar Avdelning för ungdjur 
ungdjur 3m2/djur < 8 mån gamla, inkl. boxar och gångar 

Rum för foderhantering nettoyta, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
100m2

Samfunktioner nettoyta, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrym-
men, arbetsrum, toaletter och gångar 

STALL FÖR MJÖLKBOSKAP, BÅSLADUGÅRD 
Djurstallar   
Avdelning för mjölkboskap mjölkko 7m2/djur Inkl. spiltor, sjuk-, skötsel- och kalvningsboxar, 

utfodringsbord och gångar 
Mjölkrum mjölkko 0,4m2/djur Högst 35 m2

Avdelning för ungdjur kviga och ungdjur 4m2/djur Inkl. spiltor, boxar och gångar 
Rum för foderhantering nettoyta, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 

100m2

Samfunktioner nettoyta, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrym-
men, arbetsrum, toaletter och gångar 

STALL FÖR KÖTTBOSKAP 
Djurstallar    

am- och diko 8m2/djur Fullvuxet djur, inkl. boxar, utfodringsbord och 
gångar 

köttnöt, ungdjur 5m2/djur ≥ 8 mån gamla, inkl. boxar, utfodringsbord och 
gångar 

Avdelning för köttboskap 
 
Avdelning för ungdjur 

köttnöt, ungdjur 3m2/djur < 8 mån gamla, inkl. boxar, utfodringsbord och 
gångar 

Rum för foderhantering nettoyta, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
100m2

Samfunktioner nettoyta, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrym-
men, arbetsrum, toaletter och gångar 

SVINHUS FÖR GÖDSVIN 
Djurstallar    

<40kg 0,6m2/djur Inkl. svin- och skötselboxar och gångar Avdelning för gödsvin 
≥40kg 1m2/djur Inkl. svin- och skötselboxar och gångar 

Rum för foderhantering nettoyta, m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
50m2

Samfunktioner nettoyta, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrym-
men, arbetsrum, toaletter och gångar 

SVINHUS FÖR SUGGOR 
Djurstallar   

griskull 5m2/griskull Grisningsbox med bur. Inkl. gångar Grisningsavdelning 
griskull 7m2/griskull Grisningsbox fri. Inkl. gångar 
sugga 3,7m2/djur Inkl. platser för suggor och gångar 
galt 6,6m2/djur Inkl. plats för galt och gångar 

Betäckningsavdelning 

betäckningsbox 11m2/djur Inkl. plats för galt och gångar 
Avdelning för sinsuggor sugga 3,7m2/djur Inkl. grupp- och skötselboxar och gångar eller 

lösdriftsstall 
gylta 3m2/djur Inkl. gruppboxar och gångar Avdelning för gyltor  

Uppfödningsavdelning <40kg  0,6m2/djur Inkl. svin- och skötselboxar och gångar 
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Rum för foderhantering nettoyta m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
50m2

Samfunktioner nettoyta, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrym-
men, arbetsrum, toaletter och gångar 

HÄSTSTALL 
Djurstallar   

stora hästar 14,5m2/djur Inkl. boxar, gångar och skötselrum 
små hästar 12,5m2/djur Inkl. boxar, gångar och skötselrum 
ponnyhästar 9m2/djur Inkl. boxar, gångar och skötselrum 

Boxar och spiltor 

fölningsbox 16,5m2/djur Inkl. boxar, gångar och skötselrum 
Rum för foderhantering nettoyta, m2 10 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 

100m2

Samfunktioner nettoyta, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrym-
men, arbetsrum, toaletter och gångar 

FÅR- ELLER GETHUS 
   Djurstallar 

Fårhus får 2m2/djur Inkl. boxar, utfodringsburar eller -bord samt 
gångar 

 lammningsbox 2,4m2/djur Inkl. boxar, utfodringsburar eller -bord samt 
gångar 

Gethus get 2m2/djur Inkl. boxar, utfodringsburar eller -bord samt 
gångar 

 lammningsbox för getter 2,4m2/box Inkl. boxar, utfodringsburar eller -bord samt 
gångar 

Rum för foderhantering nettoyta, m2 7 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
50m2

Samfunktioner nettoyta, m2 7 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrym-
men, arbetsrum, toaletter och gångar 

UPPFÖDNINGSHUS FÖR FJÄDERFÄ 
Djurstallar   
Uppfödningshus för fjäderfä broiler 0,054m2/djur  
 kalkon 0,25m2/djur  
Rum för foderhantering nettoyta, m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 

100m2

Samfunktioner nettoyta, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrym-
men, arbetsrum, toaletter och gångar 

VÄRPHÖNSHUS 
Djurstallar     
Värphönshus höna 0,2m2/djur+15m2 System med flat-deckburar, system med trivsel-

burar 
höna 0,091m2/djur+15m2 System med trivselburar i 2 våningar 
höna 0,063m2/djur+15m2 System med trivselburar i 3 våningar 
höna 0,045m2/djur+15m2 System med trivselburar i 4 våningar 
höna 0,037m2/djur+15m2 System med trivselburar i 5 våningar 
höna 0,030m2/djur+15m2 System med trivselburar i 6 våningar 
höna 0,15m2/djur Ströbädd 

 

höna 0,063m2/djur Hönseri med våningsgaller och ströbädd eller 
sluttande gallergolv 

Rum för foderhantering nettoyta, m2 5 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
100m2. Inkl. rum för hantering av ägg 

Samfunktioner nettoyta, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrym-
men, arbetsrum, toaletter och gångar 
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PÄLSFARMER 
Djurstallar     
Skugghus, minkar avelshona, mink 0,96 lm/minkhona en rad burar 
Minkhall avelshona, mink 1,8 m2/mink, 

avelshona
 

Skugghus, rävar avelshona, räv 4,8 lm/ räv, 
avelshona

en rad burar 

Rävhall avelshona, räv 7m2/räv, avelshona  
Rum för foderhantering nettoyta m2 3 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 

50m2

Samfunktioner nettoyta, m2 2 % Av djurstallarnas sammanlagda nettoyta, högst 
30m2. Inkl. bl.a. personalrum, tekniska utrym-
men, arbetsrum, toaletter och gångar 
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ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR  
 
 1.2 PRISER FÖR UTRYMMEN

Kostnad /enhet 
Precisering Mer information 

 

Enhetskostnaderna inkluderar 
- planeringskostnader 
- behövliga hustekniska system 
- boxar, burar, dricksanordningar, system för av-
lägsnandet av stallgödsel och motsvarande in-
redningarna och system. 
Enhetskostnaderna inkluderar inte apparater el-
ler anordningar om inte annat nämns. 
Enhetskostnaderna är maximala kostnader per 
enhet. 
rum2 = rumsyta 

Maximal enhetskostnad per djur 
eller box enligt beräkningsgrun-
den för utrymmen i bilaga 1.1 och 
enhetskostnaderna i denna bilaga 

Utrymme Enhet Euro (moms 0 %) 
BOSTADS- OCH ARBETSUTRYMMEN (euro/rum2)  
Bostadshus 
Bostäder rum2 1 250 Inkl. uppvärmningssystem 

som använder förnybar 
energi 

Arbetsplatsbostäder i anslutning till 
renskötsel och fiske 

  

Arbetsplats-bostad  rum2 550   
DJURSTALLAR (euro/rum2)  
Mjölkboskap, lösdriftsstall Kostnad per djur högst: 
Avdelning för mjölkboskap rum2 400 Varm och kall 4200 mjölkko 
Mjölkningsavdelning rum2 880   440 mjölkko 
Mjölkrum rum2 900 Inkl. reningssystem för 

tvättvatten 
360 mjölkko 

rum2 370 Varm och kall 1850 kviga och ungdjur  Avdelning för ungdjur ≥ 8 mån  
Avdelning för ungdjur < 8 mån  rum2 370 Varm och kall 1110 ungdjur 
Mjölkboskap, båsladugård Kostnad per djur högst: 

rum2 400 Varm och kall 2800 mjölkko Avdelning för mjölkboskap 
Mjölkrum  rum2 900 Inkl. reningssystem för 

tvättvatten 
360 mjölkko 

Avdelning för ungdjur rum2 370 Varm och kall 1480 kviga och ungdjur  
Lösdriftsstall för köttboskap Kostnad per djur högst: 
Avdelning för köttboskap, am- och diko rum2 280 Varm och kall 2240 am- och diko 
Avdelning för köttboskap, ungdjur ≥ 8 mån  rum2 280 Varm och kall 1400 köttnöt, ungdjur 
Avdelning för köttboskap, ungdjur < 8 mån  rum2 280 Varm och kall 840 köttnöt, ungdjur 
Svinhus med suggor   Kostnadper djur eller box högst: 

rum2 540   2700 sugga med griskull 
rum2 540   3780 sugga med griskull 
rum2 590   2183 sugga 
rum2 590  3894 galt 
rum2 590  6490 box 
rum2 550   2035 sugga 
rum2 660   1980 gylta 

Grisningsavdelning med bur 
Grisningsavdelning fri 
Betäckningsavdelning, sugga 
Betäckningsavdelning, galt 
Betäckningsavdelning, betäckningsbox 
Avdelning för sinsuggor, lösdriftsstall 
Avdelning för gyltor 
Uppfödningsavdelning <40kg rum2 510  306 svin 
Svinhus med gödsvin Kostnad per djur högst: 

rum2 500  300 svin 
rum2 500   500 gödsvin 

Svinhus med gödsvin <40kg 
Svinhus med gödsvin ≥40kg 
Svinhus med gödsvin, ekologisk produk-
tion 

% + 20 rum2 – enhetspriset höjs 
med 20 % 

  

Häststall och lösdriftsstall Kostnad per djur eller box högst: 
rum2 470 Varm och kall 6815 häst 
rum2 470 Varm och kall 5875 häst 
rum2 470 Varm och kall 4230 ponnyhäst 

Häststall och lösdriftsstall, stora hästar 
Häststall och lösdriftsstall, små hästar  
Häststall och lösdriftsstall, ponnyhästar 
Häststall och lösdriftsstall, fölningsbox rum2 470 Varm och kall 7755 fölningsbox 
Får- eller gethus Kostnad per djur eller box högst: 
Fårhus, får rum2 390 Varm och kall 780 får, tacka 
Gethus, lammningsbox rum2 390 Varm och kall 936 lammningsbox 
Gethus, get rum2 390 Varm och kall 780 get 
Gethus, lammningsbox för getter rum2 390 Varm och kall 936 fölningsbox 
Får- eller gethus, ekologisk produktion % + 20 rum2 - enhetspriset höjs 

med 20 % 
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Uppfödningshus för fjäderfä Kostnad per djur högst: 
rum2 500   27 broiler Uppfödningshus, broiler 

Uppfödningshus, kalkon rum2 500   125 kalkon 
Värphönshus Kostnad per djur högst: 
Värphönshus, system med flatdeckburar 
eller trivselburar 

rum2 560  112 värphöna 

Värphönshus, system med trivselburar i 
två våningar 

rum2 560  51 värphöna 

Värphönshus, system med trivselburar i 
tre våningar 

rum2 560  35 värphöna 

Värphönshus, system med trivselburar i 
fyra våningar 

rum2 560  25 värphöna 

Värphönshus, system med trivselburar i 
fem våningar 

rum2 560  21 värphöna 

rum2 560  17 värphöna Värphönshus, system med trivselburar i 
sex våningar 
Värphönshus, ströbädd rum2 560

  
84 

 
värphöna 

Värphönshus, hönseri med våningsgaller 
och ströbädd eller sluttande gallergolv 

rum2 560  35 värphöna 

Pälsfarmer Kostnad per djur högst: 
Skugghus, minkar lm 220 Löpmeter per burrad. Inkl. 

burar och drickskoppar 
53 Avelshona, mink 

Skugghus, rävar lm 180 Löpmeter per burrad. Inkl. 
burar och drickskoppar 

216 Avelshona, räv 

Pälsdjurshall, minkhall  rum2 290 Exkl. burar 493 Avelshona, mink 
Pälsdjurshall, rävhall  rum2 290 Exkl. burar 2030 Avelshona, räv 

FODERHANTERING rum2 380 Varm och kall   
SAMFUNKTIONER rum2 1020    
ANDRA BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER (euro/enhet) 
Inhägnader 
Inhägnad för renar lm 23
Rastgårdar 

 

Rastgård, svin m2 25 Gårdens yta inkl. regnskydd, system för uppsamling av urin 
samt väggar 

Rastgård, andra djur m2 18 Gårdens yta inkl. regnskydd, system för uppsamling av urin 
samt inhägnad 

Växthus 
rum2 195
rum2 180

Växthus, täckt med akryl 
Växthus, täckt med glas 
Växthus, täckt med plast rum2 145

  
  
  
  

Torkhus  
Torkhusbyggnad rum2 240 Inkl. grund, stomme, yttertak och ugnsrum, ej torkapparater 
Modulsilo i anslutning till varmluftstork m3 80 m3=byggnadens volym enligt yttermått. Inkl. silo utan torkap-

parater  
Lagring av stallgödsel  

m3 12
m3 23

  
Bassänglager (jorddammkonstruktion) 
Lager för torrgödsel, öppet 
Torrgödsellagrets fasta täckning och 
väggar  

m2 60 Täckningens yta enligt den horisontella projektionen  

Flytgödsellager, öppet m3 17
Flytgödsellager, öppet, vajerpressat eller 
liknande 

m3 23
 

Flytgödsellagrets fasta täckning m2 40 Täckningens yta enligt den horisontella projektionen  
Bassäng- eller flytgödsellagrets flytande 
täckning 

m2 20

Värmecentraler 
rum2 710Tekniska utrymmen 

Bränsleförråd rum2 305
Lagerbyggnader och silor 

 
 

Kyllager rum2 615 Lager för potatis, rotfrukt, grönsaker, svamp, frukt och bär, 
växthusprodukter el.d. Inkl. kylmaskiner 

Produkthanteringslager rum2 440 Lager för potatis, rotfrukt, grönsaker, svamp, frukt och bär, 
växthusprodukter el.d. 

rum2 1 400
rum2 2 030
rum2 380

Inkl. kylmaskiner 
Inkl. kylmaskiner <10m2

rum2 550

Fryslager 
Frysrum  
Lager, oisolerat 
Lager, isolerat 
Foderförråd, kallt rum2 210
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Plansilo, öppen m3 35 m3 = lagringsvolym, inkl. system för ensilageavlopp 
Plansilo, täckt m3 60 m3 = lagringsvolym, inkl. system för ensilageavlopp 

m3 80 Inkl. anordningar 
m3 105  

Ensilagesilo 
Silo för spannmål 
Silo för färsk spannmål m3 120 Inkl. anordningar 
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ENHETSKOSTNADER FÖR BYGGINVESTERINGAR 
 

1.3. PRISER FÖR ANORDNINGAR
Enhet Euro  

(moms 0 %)
Precisering 

  Enhetskostnaderna är maximala enhetskostnader 
DJURSTALLAR 
Stall för mjölkboskap     

 
Anordningar i lösdriftsstall mjölkko 2 000 Inkl. mjölknings- och utfodringssystem samt 

mjölktank 

 
Anordningar i båsladugård mjölkko 1 100 Inkl. mjölknings- och utfodringssystem samt 

mjölktank 

 
Mattor och bäddar i spiltor  mjölkko 100 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens 

välbefinnande 
Stall för ungdjur     
  Anordningar i lösdriftsstall ungnöt 690 Inkl. utfodringssystem 
  Anordningar i båsladugård ungnöt 690 Inkl. utfodringssystem 

 
Mattor och bäddar i spiltor ungnöt 75 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens 

välbefinnande 
Stall för köttboskap, anordningar köttnöt 70 Inkl. utfodringssystem 
Svinhus för suggor sugga 230 Fullvuxet djur. Inkl. utfodringssystem för gris-

nings-, sinsuggs-, gylt- och betäckningsavdelningar
Uppfödningsavdelning, anordningar gris <40kg 9 Inkl. utfodringssystem 
Svinhus för gödsvin, anordningar gödsvin 21 Inkl. utfodringssystem 
Kylanordningar för svin svin 2 Separat endast när det gäller åtgärder för djurens 

välbefinnande. I anordningen ingår inte värme-
reglerings- eller ventilationsanordningar 

häst 0 Dricksanordningar ingår i enhetspriserna Häststall, anordningar 
Fårhus, anordningar får, tacka 0 Dricksanordningar ingår i enhetspriserna 
Gethus, anordningar get 0 Dricksanordningar ingår i enhetspriserna. Mjölk-

ningssystem enligt separata beräkningar 
broiler, kalkon 1  Uppfödningshus för fjäderfä 

Värphönshus, anordningar värphöna 8  
Pälsfarm, anordningar  0 Enhetskostnaderna inkl. boxar/burar och dricksan-

ordningar 
  Minkar     

 
Minkfarm, inhägnad lm 40 Höjd 2 m, nät 25x25, plåtskydd i övre kanten, ned-

re kanten nedsänkt i marken 0,2 m 
  Minkbur 350x848x460 st. 44  
  Klätterbur st. 64  
  Minklya st. 18  
  Dricksanordning, uppvärmd bur 10  
  Rävar     

 
Rävfarm, inhägnad lm 40 Höjd 2 m, nät 50x50, nedre kanten nedsänkt i  

marken 0,2 m 
  Rävbur 1200x1070x720 st. 105 Inkl. utfodringsränna och ligghylla 
  Rävlya st. 45  
  Dricksanordning, uppvärmd bur 16  

ÖVRIGA BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER 
Växthus, anordningar  
     Isolerings- och skuggardiner i växthus m2 17 Inkl. automatik 
  Rullbord i plantväxthus         m2 47  
  Plantbelysning kW 340  

Fast torkhus, kalluft m3 210 m3=torkningsvolym, inkl. torkmaskineri och kana-
ler 

Fast torkhus, varmluft m3 1 300 m3=torkningsvolym, inkl. maskineriet för silotork, 
förrensare,  elevator, luftrör och värmeanläggning, 
ej konstruktioner eller ugnsrum 

Vagntork m3 1 700 m3=torkningskvolym, inkl. torkmaskineri och luft-
rör 
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Värmeanordningar för förnybar energi 
<500kW 

kW 225 Inkl. panna, ackumulator, ev. stoker och skorsten 

Värmeanordningar för förnybar energi 
500-2000kW 

kW 185 Inkl. panna, ackumulator, ev. stoker och skorsten 

Värmekulvert <100kW lm 110 Inkl. grävnings- och fyllnadsjobb 
Värmekulvert ≥100kW lm 125 Inkl. grävnings- och fyllnadsjobb 

 
 




