Enhetskostnader
Du ska använda enhetskostnad som underlag för din ansökan om den gäller nybyggnation.
Nybyggnationen ska vara en stalltyp som omfattas av enhetskostnad och innehålla samtliga delar
nedan:






markarbete
byggnad
utrustning och inredning
installationer i stallet
gödselvård

Du kan inte söka stöd på enhetskostnad om någon eller flera av utgiftstyperna ovan saknas i din
byggnation. Du kan inte heller söka på enhetskostnad om du använder begagnat material eller
begagnade maskiner och utrustning. Då riskerar du att inte få något stöd alls för din investering. Om
du är osäker på om din investering i ett nytt djurstall kan omfattas av reglerna för enhetskostnad ska
du kontakta din länsstyrelse.
Du ska utgå från förprövningen eller den planerade byggnationen
Har du skickat en ansökan om förprövning till länsstyrelsen på det djurstall som du ska bygga så utgår
du från dessa uppgifter. När du ska räkna fram utgiftssumman, som är det belopp som du kan söka
stöd för, använder du uppgifterna från förprövningen som avser antal djur alternativt stallyta.
Har din stallbyggnad inte genomgått förprövning än så utgår du från det planerade djurantalet eller
den planerade ytan för din stallbyggnad. Om förprövningen sedan skiljer sig mot det du angivit i
ansökan hanterar handläggaren på länsstyrelsen det.
Så här räknar du fram utgiftssumman
Djupströstall med skrapad gång för nötkreatur


Multiplicera kvadratmeter stallyta med enhetskostnaden

Övriga stalltyper


Multiplicera antalet djurplatser med enhetskostnaden

Om din investering innehåller flera typer av enhetskostnader räknar du först ut summan för varje
djurkategori/stalltyp för att sedan addera dem.
Uppgifterna om vilken enhetskostnad som gäller respektive stalltyp hittar du under rubriken
schabloner under Mer information.
Exempel
Exemplen nedan är avrundade till närmaste 1 000-tal.
Exempel 1.
Sven ska bygga ett helt nytt isolerat djurstall för 170 mjölkkor. I samma stall ska han ha plats för 40
kalvar på 0-3 månader. För djur som är över 3 månader har han plats i det gamla djurstallet.
Sven uppfyller stödvillkoren för att använda enhetskostnad och räknar nu ut vilken summa han ska
söka för. Detta gör han genom att multiplicera antalet djurplatser med enhetskostnaden
170 mjölkkor * 78 100 kr + 40 kalvar * 24 300 kr = 14 249 000 kr

I Skånes län är stödtaket satt till 1 200 000 kr vilket betyder att Sven kan få 1 200 000 kr i stöd om
hans ansökan prioriteras av länsstyrelsen i Skåne.
Exempel 2.
Johan ska bygga ett nytt dikostall med djupströbädd med skrapad gång för 48 dikor samt 25 kvigor
som är 6-12 månader. Stallets yta kommer bli 524 kvm. Enhetskostnaden för djupströstall är
3 900 kr/kvm.
Johan uppfyller stödvillkoren för att använda enhetskostnad och räknar nu ut vilken summa han ska
söka för. Detta gör han genom att multiplicera kvadratmeter stallyta med enhetskostnaden
524 kvm * 3 900 kr = 2 044 000 kr.
I Jönköpings län är stödtaket satt till 1 000 000 kr eller högst 40 %. Johan kan få
2 044 000 * 40 % = 817 600 kr i stöd om hans ansökan prioriteras av länsstyrelsen i Jönköping.

