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BYGGNADERNAS ENHETSKOSTNADER BILAGA 1
      
ENHETER      
hym² byggnadsutrymmets nyttoyta   BYGGNADSKOSTNADSINDEX  1995=100 
Su antalet suggor i produktion   Lantbrukets produktionsbyggnader (12'99)     108.0 
H antalet höns   Bostadsbyggnader (12'99 småhus)                    108.4 
Br antalet broilerkycklingar   Medeltimlön inkl. omkostnader 80 mk/h 
Ka antalet fullvuxna kalkoner   Byggnadsmateriel enligt medelprisnivå 
An antalet  fullvuxna ankor  Kostnad där mervärdesskatten ingår visas med raster 
Gå antalet fullvuxna gäss      
Ta antalet tackor    
Hä antalet hästar    
M antalet minkhonor    
R antalet rävhonor    
Sj antalet sjubb      
Nu antalet nutrior      
lm löpmeter      
hl hektoliter      

 
Byggnads-  Utrymme enhet  mk/ upp till för över- Förklaringar beträffande 
utr:s klass-   enhet denna stig. del utrymmesvisa enhets- 
ifierings-nr   enhet  mk/enh kostnader 

1000  BOSTADS- OCH INKVARTE-
RINGSBYGGNADER 

   
1100  Bostadsbyggnader, bostadsutrymmen 
1110  Byggnad med en bostad hym² 4600 50 2970 Bestäms utgående från belåningsbar bo-

stadsyta i enlighet med personantal JDB B1 

1120  Byggnad med flera bostäder hym² 4300 100 2970
    
  Till inkvarteringsbyggnader hörande ser-

vice- o. specialutr. samt tillbehör 
 

  Särskild bastubyggnad:  
  Bastu o. tvättrum hym² 4600
  Omklädningsrum hym² 3900
  Värmecentral för bostad  
  Pannrum hym² 3200 7 900
  Bränsleförråd hym² 1700 15 650 Areal < 100 m² 
  Bostadbyggnadens värmeutveckling   
  Direkt elvärme o. boiler för varmvatten omg. 12500 Värmeledningssystemet ingår i byggnadens 

utrymmeskostnad 
  Ackumulerande elvärme omg. 19000 Värmeledningssystemet ingår i byggnadens 

utrymmeskostnad 

  Centralvärme, ved eller flis som bränsle < 
25kW 

omg. 40000 Innehåller panna, ackumulatortank,skorsten 

  Centralvärme, olja omg. 26000 Innehåller panna, brännare,skorsten, oljetank
 

  Ackumulerande eldstad för uppvärmning st 13000 Innhåller skorsten 
  Vedeldad spis-bakugnskomb., stenkonstr. st 12000 Innehåller skorsten 
  Vedeldad köksspis st 5000 Innehåller skorsten 
  Vedeldad bastuugn st 2600 Innehåller skorsten 
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Byggnads-  Utrymme enhet  mk/ upp till för över- Förklaringar beträffande 
utr:s klass-   enhet denna stig. del utrymmesvisa enhets- 
ifierings-nr   enhet  mk/enh kostnader 

1200  Byggnader för gårdsturism, bost.utr.   
1220  Självbetjäningsbyggnader, helårs användn. hym² 4300 20 2460
1230  Självbetjäningsbyggnader, sommartida hym² 3800 20 2000

    
  Anordningar och utrustning i enlighet med 

kvalitetsklassificeringen för bygg-nader 
inom landsbygdsturism  MALO 

 Inkl. enl. klassificeringen belysning, vatten, 
sanitetsutrymmen, bastu, tvättutr. och kök-
sutr. med utrustning som tilläggskostnad i 
det kvadratmeterbaserade enhetspriset 

    
  A. Stugklassificering  

  Kvalitetsklass I omg 7500 Lägenhetsyta > 12 m² 
  Kvalitetsklass II omg 10500 Lägenhetsyta > 12 m² 
  Kvalitetsklass III omg 23000 Lägenhetsyta > 24 m² 
  Kvalitetsklass IV omg 30000 Lägenhetsyta > 24 m² 
  Kvalitetsklass V omg 41000 Lägenhetsyta > 42 m² 
    
  B. 'Bed and breakfast' klassificering  

  Kvalitetsklass  V omg 5200 Per rum / lägenhet 

    
  Ackum. eldstad som används för uppvärm-

ning 
st 11800

  Spis, inte ackumulerande eldstad st 5200
  Vedeldad bastuugn st 2300
    

1300-1400  Arbetsplatsbostäder för renskötare o. fis-
kare, inkvarteringsutrymmen 

hym² 2500 20 2000

    
1500  Andra inkvarteringsbyggnader  Beräknas såsom närmast motsvarande 

byggnad 

    

2000  HUSDJURSBYGGNADER   
     

2100  Byggnader för mjölkboskap   
2110-2130  Båsladugårdar samt varma lösdriftsstallar, 

djurstallet 
mjölkko 15400 Innehåller utrymmen för rekrytering samt 

drifts-investeringar och soc.utrymmen mms. 
Kostnaderna beräknas utgående från bås-
platsantal enl. produktionskvot. 

2140, 2150  Kalla lösdriftsstallar, djurstallet mjölkko 10200   Innehåller utrymmen för rekrytering samt 
drifts-investeringar och soc.utrymmen mms. 
Kostnanerna beräknas utgående från bås-
platsantal enl. produktionskvot. 

  Sjuk-, behandlings- och kalvn.boxar, varmt 
utr. 

st 12300 Sjuk- och kalvningsboxar som krävs för funk-
tionen, se JSM-BBA C1, tab.1 

  Utrymmen för ungdjur, varmt utrymme hym² 1200 Bara för helrenoverings-/utvidgningsfall. Are-
alen högst 50% av mjölkkornas erforderliga 
areal. Inkluderar funktionsinvestering 

2104  Mjölkningsstation, inkl. utrustning mjölkko 5200 40 3000
  Båsladugårdens rörmjölkningssystem mjölkko 3100 10 530

2105  Mjölkrum mjölkko 1450 40 500 Med tillbehör, innehåller inte gårdsmjölktank 
  Utfodringsrobot (vagn), ensilage mjölkko 1500 40 200 Bara för helrenoverings-/utvidgningsprojekt. 
  Utfodringsrobot (vagn), kraftfoder mjölkko 1000 20 100 Bara för helrenoverings-/utvidgningsprojekt. 
  Gårdstank mjölkko 3100 10 530
  Tvättautomat omg. 10000
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Byggnads-  Utrymme enhet  mk/ upp till för över- Förklaringar beträffande 
utr:s klass-   enhet denna stig. del utrymmesvisa enhets- 
ifierings-nr   enhet  mk/enh kostnader 

    
2200  Köttboskapsbyggnader  

2210-2220  Varma uppfödningshallar, bås eller boxsy-
stem 

hym² 1430 200 1130 Enl. djurstallets nyttoareal. Inneh. inredning-
ar, utfodringsanordningar 

2240  Kalla uppfödningshallar, ströbädd hym² 820 120 610 Enl. djurstallets nyttoareal. Inneh. inredning-
ar, utfodringsanordningar 

2300  Byggnader för svinhushållning  
2310  Gödsvinsstallar, traditionella boxsystem hym² 2000 200 1400 Enl. djurstallets nyttoareal. Inneh. inredning-

ar, utfodringsanordningar. Utrymmeskrav se 
JSM:s cirkulär 4417/559/96 

2340  Gödsvinsstallar, ströbäddssystem hym² 1500 200 1200 Enl. djurstallets nyttoareal. Inneh. inredning-
ar, utfodringsanordningar. Utrymmeskrav se 
JSM:s cirkulär 4417/559/96 

2320  Suggstallar, traditionella boxsystem                  hym² 2000 200 1400 Enl. djurstallets nyttoareal. Inneh. inredning-
ar, utfodringsanordningar 

   
2322  Ströbäddssyst. för sinsuggor, ströbäddsareal hym² 1200
2320  Ströbäddssyst. för sinsuggor, övr. box- och 

angränsande utrymmen 
hym² 2000 200 1400  Inneh. inredningar, utfodringsanordningar 

2306-2308  Svinstallarnas varma lagerutrymmen, last-
ningsutr. och soc.utrymmen 

hym² 1150

   
2400  Byggnader för fjäderfä  

2410, 2430  Värphönshus och förädlingshönshus, burar H 420 500 90 Innefattar funktionsinvesteringar 

2420  Värphönshus, inhysning på golv hym² 1650 200 1130 Innefattar funktionsinvesteringar 

2440  Broilerhallar, ströbädd hym² 1500 200 970 Innefattar funktionsinvesteringar 

2450  Byggnad för kalkonuppfödning hym² 1500 200 970 Innefattar funktionsinvesteringar 

2451  Byggnad för kalkonförädling (äggläggn.) hym² 1650 200 1130 Innefattar funktionsinvesteringar 

2460  Byggnad för ank- och gåsuppfödning hym² 1500 200 970 Innefattar funktionsinvesteringar 

    
2405  Äggrum hym² 1330
2406  Varma lagerutrymmen och fodercentral i an-

slutning till fjäderfäbyggnad  
hym² 1150

   
2470  Byggnader för bin, honungsproduktion   
2471  Bikupa st 1330

   
2500  Får- och renhushållningsbyggnader  

2510, 2520  Får- och getstallar Ta 2200 100 1500
   

2600  Byggnader för hästhushållning  
2650  Manege hym² 930 200 570

2610-2630  Häststallar Hä 28000 10 16000 Innehåller skötsel- och tvättplats 

2700  Pälsdjursfarmer  

  Nybyggnad  
2710  Minkfarmer    

  Skugghus för mink lm 770 Per burrad, inneh. Burar och drickskoppar 

2701  Inhägnad (staket) för minkfarm lm 160 Stakethöjd 2m, nät 25x25, plåtskydd i övre 
kanten, nedre kanten nedsänkt i mark 0,2 m 

2720-2730  Räv- och sjubbfarmer    

  Skugghus för räv lm 670 Per burrad, inneh. Burar och drickskoppar 
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Byggnads-  Utrymme enhet  mk/ upp till för över- Förklaringar beträffande 
utr:s klass-   enhet denna stig. del utrymmesvisa enhets- 
ifierings-nr   enhet  mk/enh kostnader 

2701  Inhägnad (staket) för rävfarm lm 120 Stakethöjd 2m, nät 50x50, nedre kanten 
nedsänkt i mark 0,2 m 

2740  Nutriafarmer    
  Nutriafarm, djurstall hym² 1200 100 1000 Varmt utrymme, inneh. Boxar/burar och 

dricksanordning 

  Mink- och rävhallar hym² 800 100 600
    
    
  Grundlig renovering av pälsdjursfarm  
  Höjning av skugghusgrunden, grusfyllnad, 

tätningsduk och dränering 
huslöpm 310

    
  Minkfarmer  
  Minkbur 350x848x460 st 175
  Minklya st 47
  Dricksanordning, uppvärmd bur 35
   
  Rävfarmer  
  Rävbur 1200x1070x720 +ligghylla st 290
  Rävlya st 185
  Dricksanordning, uppvärmd bur 60
  Utfodringsränna, stål lm 100
    

2800  Miljövårdsutrymmen  konstant potens Kostn. = konstant x volym upphöjd i potens 0,6 

2810, 2830  Flytgödselbehållare < 500 m³, urin-, press-
saftsbrunn, uppsaml.brunn i rastgård 

m³ 1690 0,6 Nedsänkt i mark, jordmottryckbaserad behål-
lare V<500 m³ 

  Flytgödselbehållare > 500 m³ m³ 2000 0,6 Behållare ovan marknivå eller i övrigt hållbar 
mot dragspänningar 

2811  Plast- eller gummidukskonstruerade flytgöd-
sel- och urinbrunnar 

m³ 1230 0,6

2820  Lager för fast gödsel, torrgödsellager          m³ 1500 0,6 Volym enl.gödselmängd 

    
2840  Rastgård för djuren samt underlag för 

torv/flytgödsel kompostlager, tät botten   
m² 75 100 55 Blandn.underlag för torv/ flytgödselkompost, 

kostnader som för gödselplatta 

  Vattentak till flytgödselbehållare m² 180 Enligt gödselstadens areal, inkluderar vägg-
konstruktionerna 

  Flytande täckning för flytgödsel-/urinbehållare m² 100

  Tak över torrgödsellager m² 330

  Betonglock över urinbrunn m² 240 Det bör finnas möjlighet att avlägsna regn-
vattnet från konstruktionens yta 

    
  Gärdesgård för djurens rastgård, staket i trä-

konstruktion 
lm 70 Stakethöjd 1,3 m, ribbavstånd 0,25 m 

    
2900  Till utrymmeskategori 2, hör service- och 

specialutrymmen 
 

     
  Produktsbehandlings-, lager- och specialut-

rymmen samt kontor o.socialutr., som ej ingår 
i de prod.enhetsbaserade kostnaderna 

hym² 1800 50 1100 Utrymmens sammanlagda areal mindre än 
100 hym² 
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Byggnads-  Utrymme enhet  mk/ upp till för över- Förklaringar beträffande 
utr:s klass-   enhet denna stig. del utrymmesvisa enhets- 
ifierings-nr   enhet  mk/enh kostnader 

3000  VÄXTODLINGSBYGGNADER  

   
3100  Spannmålstorkar och -förråd  
3120  Kalluftstork i ansl. till annan byggnad m³ 1250 30 620 Enligt torkens kapacitet, inkluderar byggna-

dens kostnader till torkens del 

    
3113  Varmluftstork, silotork, maskineri hl 1300 50 200 Inneh.balksektioner, toppsilo, elevator, för-

rensare, spannmålssrör, luftrör, automatik. 
Mätn.underlag: Torkningssilons totalvolym 

3111  Torkens modulsilon m³ 450 50 260 Självbärande, inkl. silobottnar 

  
3115  Varmluftstorkens värmeanläggn. (olja) kW 310 100 100 Inkl.utrymme för ugn, oljetank, ugn, bränna-

re, elcentral och automatik 

  Varmluftstork, tak- och väggkonstruktioner brm² 420
  Varmluftstork, grundkonstr., underkörbar brm² 1550 100 1250 Grundkonstruktionens höjd > 4,2 m 

  Varmluftstork, grundkonstr., tömning under-
ifrån 

brm² 1050 100 720 Grundkonstruktionens höjd > 1,8 m 

  Varmluftstork, grundkonstr., låg sockel brm² 410 100 310 Plant golv 

    
3131  Spannmålslager, skild täckt silobyggnad m³ 700 50 200 Trä- eller stålsilo, inkluderar byggnadens 

kostnader 

3132  Spannmålssilo, cylinderformad stålplåtssilo m³ 410 50 175 Täckt, inkl. grundkonstruktion 
3133  Spannmålssilo, Inbyggd i annat utrymme m³ 400 30 130 Innefattar ej kostnader för omkringliggande 

byggnad 
3140  Gastät spannmålssilo m³ 400 200 270 Innehåller fyllnings- och tömningsanordning 

3200  Gräsfoderbyggnader  
3210  Höförråd  hym² 810 120 610 Lagringshöjd > 4 m, betonggolv 

   - asfaltgolv, reduktion hym² -50
3221  Hötork, golvkonstruktion, inkl.fläkt m² 270 30 125 Enligt torkens golvareal 

3230  Ensilageförråd, utan tak m³ 250 200 145   

3230, 3240  Täckt ensilageförråd o. -tornsilon m³ 420 200 350 Täckta silons vägghöjd h>3m.  I tornets 
kostn. ingår fylln. o. tömn.anordn. 

3250  Underlag för ensilage, tät botten. m² 150 100 125
3300  Rotfrukts- och sallatslager  

3310-3340  Potatis- och andra rotfruktslager m³ 1400 30 550 Enligt den lagrade produktens, inkl. kylan-
ordning 

3400  Växthus och svampodlingsbyggnader  
3413  Växthus,  limträbåge, dubbel plastfolie hym² 570 200 510 I kostnaderna ingår normalautomatik, värme-

ledningar, bevattningsanläggning 

3411  Växthus, stålstomme, glas i tak och hårdplast 
lamellskiva i väggar 

hym² 920 200 640 I kostnaderna ingår normalautomatik, värme-
ledningar, bevattningsanläggning 

3413  Växthus, stålstomme, hårdplast lamellskiva 
både i tak och väggar 

hym² 1000 200 670 I kostnaderna ingår normalautomatik, värme-
ledningar, bevattningsanläggning 

3431  Växthus, limträbåge, 1-2 dubbel plastfolie hym² 450 200 280 Ingen automatik, lätt plintgrund 
3440  Svampodlingsutrymme, varmt utrymme hym² 1700 50 1130

  Växthusens specialkonstruktioner och vär-
meutveckling 

 

3417-3  Växthusens isoler- och skuggardiner m² 90 500 65 innehåller automatik 

3417-4  Avfuktningsaggregat kg/h 2700 10 600 innehåller rör och automatik 

3415-1  Värmepanna, lätt brännolja kW 250 250 60 inneh. oljebrännarautomatik o. bränslecistern
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Byggnads-  Utrymme enhet  mk/ upp till för över- Förklaringar beträffande 
utr:s klass-   enhet denna stig. del utrymmesvisa enhets- 
ifierings-nr   enhet  mk/enh kostnader 

     
3415-2  Värmepanna, tung brännolja kW 270 500 65 inneh. oljebrännarautomatik o. bränslecistern

  Värmepannor, effekt > 1500 kW  På basen av särskild beräkning 
3415-4  Varmluftsblåsare kW 170 200 130  
3417-1   Rullbord för plantdrivningsväxthus m² 120
3417-2  Plantbelysning kW 2400 10 2000 Inkl. elanslutningskostnader 
3500  Frukt- och bärodlingsbyggnader  

3510,  3520  Frukt- och bärförråd m³ 1400 30 550 Enligt den lagrade produktens volym 
3100-3500  Service- och specialutrymmen som hör till 

växtodlingsbyggnaderna 
  

3302-3502  Produkternas varma behandlingsutrymmen, 
utrymmen för rengöring, vägning, sortering 
mm. samt kontor och soc.utr. 

m² 1800 50 1200

3510  Lager, oisolerat m² 1300 20 700 Under 100 m² 
3511, 3521, 
3516, 3526 

 Kyl- och frysrum m² 4100 5 3600 Inkl. kylmaskiner 

   

4000  ÖVRIGA LANTBRUKSBYGGNADER 
   

4100  Gårdsverkstäder, maskinhallar  

4110  Lantbruksmaskinhall hym² 810 120 610 Rumshöjd > 4 m, betonggolv 

   - asfaltgolv, reduktion hym² -50
   - grusgolv, reduktion hym² -80

4120  Gårdsverkstad, varm hym² 1800 50 1200 Verkstadsutr:s höjd 3,5 m. Förses med olje-
av-skiljn.brunn. Inkl värmeledning. Areal < 
100 m² 

4200  Lantbruksprodukternas förädlingsutrym-
men 

 

4210-4220  Hembagerier, utr.för osttillredn., saft-
beredning i anslutn. till annan byggnad 

hym² 3300 20 1850 Maskiner och anordningar som behövs för 
framställningen hör till driftsinvesteringarna. 

4210-4220  Hembagerier, utr.för osttillredn.,saftberedning, 
separat byggnad 

hym² 4100 40 1850 Projekt större än 100 m² enl. spec.utredning 

4250  Gårdsslakterier, kött- 
o.fiskförädlingsbyggnader, slaktutrymmen, 
prod.behandl.utrymme 

hym² 4700 50 2550 Separat byggnad 

4260  Rotfrukts- o.grönsakspackeri separat bygg-
nad, varmt utrymme 

hym² 1800 50 1200 Inkluderar inte packningsmaskiner och -
anordningar 

  Övriga varma utrymmen i anslutn. till lant-
bruksproduktförädling 

hym² 1250

   
4300  Energiproduktionsutrymmen  
4310  * Värmecentral    
4313  Bränsleförråd hym² 1300 20 700 under 100 m², större enl. maskinhall 
4316  Pannrum, bränslepåfyllningsrum hym² 3200 20 1500

  * Värmeanläggningar  
4301-1  Värmeanläggning, förnybart bränsle kW 2000 20 520 Värmeeffekten bestäms utgående från bygg-

nadens värmeeffektbehov. Inkluderar panna, 
ackumulator, ev.flisstoker och skorsten 

4301-2  Värmeanläggning, fossilt bränsle kW 1500 20 170 Inkluderar panna, brännare, skorsten och 
behållare för flytande bränsle 

  Värmekulvert < 20 kW m 300 Inklud. grävn. och fyllnadsjobb 
  Värmekulvert > 20 kW m 400 Inklud. grävn. och fyllnadsjobb 

4302  Husdjursbyggnadernas värmväxlare kW 1800 10 800
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Byggnads-  Utrymme enhet  mk/ upp till för över- Förklaringar beträffande 
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47  Byggn. för hantverks- och hemindustri  

   
4710 - 4750  Hallbyggnad, värmeisolerad hym² 1850 50 1130 Rumshöjd >3,5 m. Inkl. värmeledning 
4100-4700  Service- och specialutrymmen i anslutning 

till andra lantbruksbyggnader 
 . 

  Kontor- och social- och varmt lagerutrymmen hym² 2000 20 1500 lägenhetsyta < 100 m², rumsarealer < 25 m² 

  Lagerutrymme, oisolerat hym² 1300 20 700 under 100 m², större enl. maskinhall 
    

5000  Vägar, broar och gårdsplanskonstruktio-
ner 

 Broar, vägar och prod.gårdsplanens konstr. 
dimensioneras utgående från lastkombina-
tion av lantbrukstraktor och 1/2 axlad släp-
kärra 

  Brokonstruktioner. Dimensionerad för 
lantbr.traktor med fullastad släpvagn 

m² 720 På basen av specialplanering. Mätnings-
grund: arealen av det fria brodäckets hori-
sontalprojektion 

  Åkerväg, nybyggnad,  3 m < bredd < 4 m,  lm 70 Mätningsgrund: längd mätt längs mittlinje. 
Inkluderar sidodiken, bärande skikt 0,2 m. 

    

  Beläggning av produktionsgårdsplan m² 70 100 50 Bärande skikt 0,2 m 

    
  Iståndsättning av kulturhistorisk eller arki-

tektonisk värdefull byggnad och förbätt-
rande ab boendemiljön 

 Som finansieringsbar åtgärd anses inte nor-
mala årsservice- och nymålningsarbeten. 

    

  Reparation av byggnaden och fasadmålning m² 37 Enligt målningsareal, inkl. grundningsarbeten

  Fönsterreparation och målning jm 75 Spröjslöpmeter, inklud. foderlister 

  Dörrmålningsarbeten m² 82 Dörrarnas ytareal 
  Målningsarbeten för plåttak m² 36 Enligt takytans areal 

 
 


