
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Udvidelse og flytning af Solsikken til nye rammer Nr.: A25-03 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget Dagtilbud Daginstitution 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter 3.000 12.500 14.500 17.300 
Anlæg – Indtægter 0 0 0 0 
Anlæg - Netto 3.000 12.500 14.500 17.300 
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.  
 
Som led i Dagtilbudsområdets samlede kapacitets- og udbygningsplan har der tidligere været 
planer om at renovere Solsikken med henblik på at sikre et bedre arbejdsmiljø og skabe de 
rigtige rammer for at kunne drive en daginstitution efter de nugældende pædagogiske 
standarder.  
 
Med den tidligere planlagte ombygning ville antallet af pladser blive reduceret med 12 
pladser, fra 78 til 66 børnehavepladser, hvilket er problematisk i lyset af det nuværende 
pasningsbehov.  
 
Det tidligere overslag over renoveringsudgiften lød på 3,224 mio. kr. i 2023-priser.  
 
Ejendomscenteret detailberegnet og revurderet byggesagen i lyset af en konkretisering af 
indholdet af byggeopgaven og ikke mindst de stigende priser i bygge- og anlægssektoren. 
Vurderingen er, at prisen på en ombygning og renovering af Solsikken vil være langt højere 
end den afsatte budgetramme.  
 
Genberegningen i forhold til de nugældende bygningskrav, arbejdsmiljøkrav og indhold viser, 
at en ombygning indeholdende ny tilbygning på ca. 65 m2 med personalerum og 
produktionskøkken, samt ombygning og renovering af eksisterende lokaler vil beløbe sig til 
20,7 mio. kr. Der har således allerede i udgangspunktet – eksklusiv prisstigninger – været 
tale om en kraftig undervurdering af byggeomkostningen.  
 
Det er Børn, Unge og Fritidsforvaltningens og Teknisk Forvaltnings vurdering, at den bedste 
løsning i forhold til langsigtede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, samt klima og 
bæredygtighedshensyn vil være en nedrivning af Solsikken og etablering af en ny bygning på 
Kirkegrunden ved Lillebæltskolen.  
 
Institutionen dimensioneres til samme størrelse som Børnehuset Nysgerrium. Herved forøges 
antallet af børnehavepladser fra til 110 børnehavepladser (på 5 stuer) og 36 
vuggestuepladser (på 3 stuer).  
 
En nedrivning af Solsikken og genopførelse på en ny grund vil beløbe sig til en samlet 
anlægsudgift på 47,300 mio. kr.  
 
Projektøkonomi, beløb i t.kr.  2023 2024 2025 2026 Total  

Samlet projektsum 3.000 12.500 14.500 17.300 47.300  

 
Projektets indhold og kvalitet:  
Projektet indebærer, at der opføres en ny moderne børnehave, som en ramme for børnenes 
pasning, leg, læring og motion.  
 



Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 

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

Tidshorisont  
 
Rådgiveropgaven i forbindelse med institutionsbyggeriet forventes at kunne udbydes i det det 
sene efterår 2023, således at institutionsbyggeriet kan projekteres i første halvår 2024. 
Licitationsresultatet forventes at foreligge efteråret 2024.  
 
Institutionsbyggeriet forventes at kunne igangsættes primo 2024 og forventes afsluttet ved 
udgangen af 2026.  
 
I perioden fra nedrivningen iværksættes til den nye institution står færdig kan børnene 
genhuses i Hyllehøj pavillonerne, som vil være ledige på det tidspunkt Børnehuset Hyllehøj 
står færdigt.  
 

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 
bygninger medvirker 
til øget udledning. 

Byggeriet erstatter 
gammelt 
utidsvarende byggeri 
med væsentligt 
højere 
emissionsniveauer. 
Byggeriet har således 
et positivt potentiale 
i forhold til klima og 
bæredygtighed.   

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 

 


