
Rättelser till Finlands författningssamling 
 

 
 
 

Till Finlands författningssamling nr 846/2018 
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i 

lantbruket) 
 
På sidan 1, 3 § 3 mom. står: 
Den maximala kostnaden för ett djurstall med tillhörande utrymmen för samfunktioner och 
foderhantering bestäms enligt den maximala enhetskostnaden per utrymme i punkt 1.2 i bilagan och 
dimensionerat i enlighet med punkt 1.1 i bilagan plus höjningar enligt denna förordning. De maximala 
enhetskostnaderna för djurstallarnas anordningar finns i punkt 1.3 i bilagan. 
 
Bör vara: 
Den maximala kostnaden för ett djurstall med tillhörande utrymmen för samfunktioner och 
foderhantering bestäms enligt den maximala enhetskostnaden per utrymme i punkt 1.2 i bilagan och 
dimensionerat i enlighet med punkt 1.1 i bilagan plus höjningar enligt denna förordning. 
Enhetskostnaderna för djurstallarnas anordningar finns i punkt 1.3 i bilagan. 
 
 
På sidan 2, 4 § 2 mom. står: 
   I enhetskostnaderna ingår kostnaderna för byggnadsplanering såsom arkitekt-, konstruktions- och 
andra nödvändiga specialplaneringkostnader samt nödvändiga och rimliga kostnader för 
huvudplanerarens eller den ansvarige arbetsledarens arbete. 
 
Bör vara: 
   I enhetskostnaderna ingår kostnaderna för byggnadsplanering såsom arkitekt-, konstruktions- och 
andra nödvändiga specialplaneringkostnader samt kostnader som förorsakas av huvudplanerarens och 
den ansvarige arbetsledarens arbete. 
 
 
På sidan 4, I bilaga 1.1 Stall för mjökboskap, lösdriftsstallar, står: 
 

Avdelning för 
rekrytering 

kviga och 
ungdjur  9,0 m2/djur ≥ 6 månader gamla, inkl. boxar, 

foderbord och gångar 

ungdjur 4,0 m2/djur < 6 månader gamla, inkl. boxar, 
foderbord och gångar 

 
Bör vara: 
 

Ungdjursavdelning kviga och 
ungdjur  9,0 m2/djur ≥ 6 månader gamla, inkl. boxar, 

foderbord och gångar 

ungdjur 4,0 m2/djur < 6 månader gamla, inkl. boxar, 
foderbord och gångar 
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På sidan 13, I bilaga 1.3 Priser för anordningar, Anläggning för produktion av elektricitet och värme/ trä 
som energikälla, står: 
 
<100 kW laitos  kW th 1 200 Enligt den nominella värmeeffekten 
  kW el 4 000 Enligt den nominella elektriciteteffekten 
≥100 kW laitos  kW th 750 För den del som överskrider 100 kW, enligt den 

nominella värmeeffekten 
  kW el 3 500 För den del som överskrider 100 kW, enligt den 

nominella elektriciteteffekten 
 
Bör vara: 
 
<100 kW anläggning kW th 1 200 Enligt den nominella värmeeffekten 
  kW el 4 000 Enligt den nominella elektriciteteffekten 
≥100 kW anläggning kW th 750 För den del som överskrider 100 kW, enligt den 

nominella värmeeffekten 
  kW el 3 500 För den del som överskrider 100 kW, enligt den 

nominella elektriciteteffekten 
 
 


