
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Ny integreret daginstitution på Toften, Naturbyen (Institution nr. 2) Nr.: A25-04 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget Dagtilbud Daginstitution 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter 10.000 12.500 13.500 4.900 
Anlæg – Indtægter 0 0 0 0 
Anlæg - Netto 10.000 12.500 13.500 4.900 
Afledt drift – sæt X X X X X 

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
 

Middelfart Kommune oplever stor vækst i antallet af børn i 0-5 års alderen i disse år.  
 
Det stigende antal børn nødvendiggør en udvidelse af kommunens pasningskapacitet – både 
vuggestuepladser og børnehavepladser 
 
Ifølge den nuværende kapacitetsudbygnings- og renoveringsplan for dagtilbudsområdet skal 
der i perioden 2022-2028 bygges i alt tre nye institutioner tre intuitioner på 1.300 m2 
stykket.  
 
Hver institution dimensioneres til at kunne huse 24 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn.  
 
Den første institution, Børnehuset Hyllehøj, placeres i umiddelbar tilknytning til 
Hyllehøjskolen. 
 
Den anden institution, Børnehuset Toften, placeres i tilknytning til det ny-udstykkede område 
i Naturbyen. Institutionen placeres på det kommunalt ejede areal ved Toften for at kunne løse 
kapacitetsbehovet i Hyllehøj og Lillebæltsskolens distrikter. Der er to mulige placeringer på 
det kommunale areal og endelig placering sker i samarbejde med Plan og Byg og 
styregruppen for Naturbyen.   
 
Til etableringen af ny institution 2 afsættes i alt 40,900 mio. kr. 
 
Projektet omfatter tillige vej- og ankomstareal samt et udeareal med opholds- og legearealer 
inklusive lette bygninger, herunder krybberum. 
 
Den økonomiske ramme for projektet ser således ud:  
 

Projektøkonomi, beløb i t.kr.  2023 2024 2025 2026 Total 

Samlet projektsum 10.000 12.500 13.500 4.900 40.900 

 
Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at projektet endnu ikke er detailberegnet. 
Overslaget tager afsæt i, at institutionen dimensioneres på samme måde som Børnehuset 
Hyllehøj. Der er i øjeblikket forhøjet usikkerhed om prisdannelse og licitationsresultater i 
bygge- og anlægssektoren. Det kan derfor blive nødvendigt at revidere både byggesum og 
projektindhold før byggeriet endeligt igangsættes.  
 
Projektets indhold og kvalitet:  
Projektet indebærer, at der opføres en ny moderne integreret daginstitution, som en ramme 
for børnenes pasning, leg, læring og motion.  
 
Middelfart Kommune har en vision om at være én førende kommune i klima og 
bæredygtighed og nå målene om netto-nul-udledning, jf. Planstrategi 2019 for Middelfart 
Kommune og Trekantsområdet. Visionen er indarbejdet i ”Fra Middelfart borger til 
verdensborger visionen” på børn og ungeområdet, hvor der er stor fokus på klima og 
bæredygtighed – både i det pædagogiske arbejde og i forhold til de fysiske rammer og 
materialer i kommunens institutioner. 



Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 

Konsekvenser for borgere og personale, herunder arbejdsmiljø: 
Børnene vil med Børnehuset få moderne og tidssvarende rammer for pasning, leg, motion og 
læring.  
 
 
 
 

Tidshorisont  
 
Grundkøbet forventes gennemført i løbet af først halvår 2022, lige som fornøden etablering af 
adgangsveje og parkeringsforhold udføres.  
 
Udbud af rådgiveropgaven planlægges opstartet i 4. kvartal 2022 med henblik på der kan 
være valgt en rådgiver til projektet i 2. kvartal 2023.  
 
Byggeriet forventes opstartet efter sommerferien og institutionen forventes at stå færdig frem 
mod udgangen af 2025. Slutafregningen for projektet forventes at falde i første halvår 2026.  
 

Klima- og Bæredygtighedsvurdering   
K&B 

vurderet 
Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

 
 

Ja 

 
 

Lille 
 

Etablering af bygning 
medvirker til øget 
udledning. 

Kvadratmeterudvidelser 
vil altid have negativ 
indvirkning på klima og 
bæredygtighed. Der er 
dog tale om moderne 
klimaoptimeret byggeri, 
som minimerer 
klimabelastningen.   

Ja, der er tale om 
klimaoptimeret byggeri.  
Det indebærer, at der 
bygges efter en standard, 
hvor der er lav udledning 
af kg. CO2-ækvilenter pr. 
kvadratmeter pr. år for 
bygninger over 1000 m2. 

 
* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 


