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Børne- og Ungdomsforvaltningen har oversendt din henvendelse til Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) til vores besvarelse, da det er
KEID, som er ansvarlige for byggesagen på Kobbelvænget 65.
I din henvendelse til skriver du følgende:
”Jeg synes, at der mangler en god forklaring på, at der kunne stå 10
bigbags med mærket asbestaffald d. 19. maj 22, på børnehavens område ud mod Åkandevej, når I beskriver, at arbejdet med asbest først
startede inde i juni måned.”
KEID har undersøgt sagen vedr. de 10 bigbags. KEID har bedt hovedentreprenøren forklare forekomsten af 10 bigbags mærket asbest på børnehavens område ud mod Åkandevej den 19. maj 2022.
Hovedentreprenøren har den 27. oktober bekræftet, at der den pågældende dag har været placeret 10 bigbags med asbesttape på byggepladsområdet ud mod Åkandevej.
I perioden 5.-12. maj 2022 er der blevet nedtaget asbestholdigt tagmateriale på op til ca. 100 m2. Denne nedrivning har været nødvendig for,
at man har kunne opstille et stillads.
KEID er ikke blevet informeret om dette asbest-arbejde på trods af forespørgsel hos entreprenøren. KEID har derfor indskærpet over for entreprenøren, at det er meget uacceptabelt, at der er sket fejloplysning omkring dato for igangsættelse af nedrivningen.
KEID har tidligere fået oplyst, at asbest-arbejdet blev igangsat 1. juni,
men der har således været gennemført asbest-arbejde af en uges varighed startende fra 5. maj. KEIDs information om, hvornår asbest-arbejdet
har været opstartet, er dermed ikke korrekt, og det er meget beklageligt.
Nedtagningen er foretaget på de lave tagarealer på hhv. nord- og sydsiden af bygning 6, som var omkranset af en sikkerhedszone på 6 meter
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samt omkranset af et fast byggepladshegn. Områderne ligger ikke ud
mod legepladsen.
Arbejdet samt håndteringen af asbestaffaldet har fulgt forskrifterne i asbestvejledningen. Der er endvidere ikke konstateret nogen brud på sikkerheden i forbindelse med arbejdet.
Københavns Kommune vil meddele denne justerede dato for igangsættelse af asbestarbejde til Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital med henblik på, at denne nye information kan indgå i
vurderingen af den risiko, børn og personale har været udsat for i forbindelse med renoveringssagen.
Styrelsen for Patientsikkerhed har af den 18. oktober 2022 udarbejdet
en skriftlig vurdering af den sundhedsmæssige risiko i forbindelse med
asbest forurening ved Kobbelvænget 65. Af vurderingen fremgår det,
at Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at eksponeringen af børnene
har været så lav, at den ikke har en sundhedsmæssig betydning.
Københavns Kommune har udarbejdet en hjemmeside, hvor man som
forældre og pårørende kan finde meget mere information om asbestsaneringen på Kobbelvænget 65. Den kan du finde via følgende link:
https://www.kk.dk/kobbelvaenget65
Såfremt du har øvrige spørgsmål til asbestsaneringen på Kobbelvænget, er du meget velkommen til at kontakte os igen.
Venlig hilsen
Københavns Ejendomme og Indkøb
KEID@kk.dk
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