
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Børnehuset Hyllehøj (Institution nr. 1) Nr.: A25-02 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget Dagtilbud Daginstitution 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter 5.750 0 0 0 
Anlæg – Indtægter 0 0 0 0 
Anlæg - Netto 5.750 0 0 0 
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.  
 
Der er mange igangværende udstykninger af byggegrunde i Hyllehøj-området og afledt af 
dette, opleves stigende efterspørgsel efter pasningstilbud i området. Pasningsbehovet 
forventes også i fremtiden at være jævnt stigende i takt med nye familier bygger hus og 
tilflytter udstykningsområdet.  
 
Som led i Dagtilbudsområdets samlede kapacitets- og udbygningsplan arbejdes der hen imod 
at etablere en helt ny integreret daginstitution i tilknytning til Hyllehøjskolen med navnet 
”Børnehuset Hyllehøj”.  
 
Institutionen er planlagt til at have et samlet bygningsareal på 1.130 m2 brutto og 
dimensioneres, så der er plads til i alt 24 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. 
 
Foruden institutionen omfatter projektet etablering af vej- og ankomstareal, samt et udeareal 
med opholds- og legearealer inklusive lette bygninger og krybberum. 
 
Projektet har tidligere været udbudt i licitation, hvilket gav anledning til en prisafvigelse på 
9,0 mio. kr. Samtidig har det vist sig, at der var behov for at øge antallet af børnehavepladser 
med 22 pladser, fra 88 pladser til 110 pladser.   
 
Projektets anlægsrammen er i 2022 tilpasset med en tillægsbevillig på 13,426 mio. kr. på 
juni-mødet i 2022 (hvoraf de 9,0 mio. kr. dækker tilpasningen til de stigende priser i bygge- 
og anlægssektoren, mens de 4,4 mio. kr. vedrører de ekstra børnehavepladser). 
 
Den økonomiske ramme for projektet ser således ud:  
 

Projektøkonomi, beløb i t.kr.  2019 2020 2021 2022 2023 Total 

Ny hyllehøj daginstitution 600 0 7.640 12.383 5.750 26.373 

Fordyrelse af projekt, TB2022 0 0 0 13.426 0 13.426 

Samlet projektsum 600 0 7.640 25.809 5.750 39.799 

 
Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at udbuddet af opgaven blev iværksat før de store 
prisstigninger i bygge- og anlægssektoren satte ind. Projektet er ikke re-kalkuleret og der er 
således en ikke ubetydelig sandsynlighed for, at licitationsresultatet overstiger 
anlægsrammen. Sker det, kan tagrenoveringen som første skridt tages ud af projektet, mens 
den planlagte opdatering af skolens faglige rammer fastholdes.  
 
Projektets indhold og kvalitet:  
Projektet indebærer, at der opføres en ny moderne integreret daginstitution, som en ramme 
for børnenes pasning, leg, læring og motion.  
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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. 
 
Institutionsbyggeriet etableres efter den frivillige bæredygtighedsklasse, som indebærer, at 
der bygges efter høje energi- og bæredygtighedskrav, samt at der indsamles data på 
prøvebyggeriet med henblik på resultaterne kan komme til at indgå i det næste opdaterede 
bygningsreglement til afløsning/fornyelse af BR18. 
 
Konsekvenser for borgere og personale, herunder arbejdsmiljø: 
Børnene vil med Børnehuset få moderne og tidssvarende rammer for pasning, leg, motion og 
læring.  
 
 
 

Tidshorisont  
 
Institutionen er projektet og licitationsresultatet forventes at foreligge medio juli 2022.  
 
Byggeriet forventes opstartet efter sommerferien og institutionen forventes at stå færdig i 2. 
halvår 2024.  
 

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 

 


