Referat af aktindsigt i 'gul mappe med meget blandet indhold' hos
Center for Park og Natur, Njalsgade 13
Tirsdag den 15. juli 2008
Til stede: Pelle, Line, Marian (ref.)
Den gule mappe, som Pelle har søgt aktindsigt i, var dukket op, så vi mødte op i
Njalsgade, hvor Lis (?) havde mappen parat til os. Formålet var for at få en nøjagtig
beskrivelse af KEAs forpligtelser i forhold til kontrakten 'Ferske vande i Københavns
Kommune. Aftale om drift og vedligehold. 13.12.2006' mellem KEA og
Miljøkontrollen. Kontrakten er løbende for ét år ad gangen, og underskrevet af Pia
Nielsen fra Miljøkontrollen og Per Jacobsen fra KE.
Den gule mappe viste sig imidlertid at være uinteressant, idet den indeholdt gammelt
materiale, mestendels af teknisk art. Vi nærlæste i stedet kontrakten, som omfatter
drift og vedligehold af (bl.andre):
pumpestationer og målebygværker: Pumpestatioon Ydre Stadsgrav, Forlandet
bygningsværker: Indre Stadsgrav
i henhold til (for Stadsgraven, Margretheholm + Langebro Amager):
•
•
•

Gul mappe med meget blandet indhold
Miljøkontrollen, Drift & Vedligeholds Manual, Rambøll April 2006. Dog kun
bilagene 1-19.
PVH planer/KE 2006 (vi formoder den er identisk med 'PVH-planer for
bassiner og pumpestationer. Liste over standardaktiviteter med tilhørende
standardbeskrivelse. 17-11.2006) (PVH = planlagt præventiv vedligeholdelse)

Dvs. at kontrakten gælder for hele Stadsgraven, og at KEAs forpligelser ifølge PVHplanen af 2006 er meget omfattende og inkluderer
•
•
•
•

Rengøring
Tilsyn
Vedligeholdelse
Afprøvning

Vi har nu følgende spørgsmål til forvaltningen:
•

Ifølge PVH har KE ansvar for komponenter – inkluderer dette ikke
ventilerne? KE har ved en tidligere lejlighed meddelt Line, at de ikke har
ansvaret for ventilerne.

•

Er KE i det hele taget i besiddelse af PVH-planen?

•

Hvis de er, hvem kontrollerer så at tingene bliver udført?

•

Er der nogen anden opfølgning af KEs arbejde ud over de månedlige
statusmøder?

•

Hvem overvåger søen for læk og andet - udover borgerne? (Line har f.eks.
konstateret, at KE ikke har lagt ristene ordentlig på med 30 cm afstand fra
røråbningen).

•

Hvem overvåger SRO anlægget, og hvordan er proceduren, hvis noget
'blinker'?

•

Der er konstateret meget forhøjet koli i nordenden af Stadsgraven – kunne
dette stamme fra en læk i Margrethe-bassinet?

Marian var forbi Jan Burgdorfs kontor for at hilse på og spørge til den forhøjede
vandstand i både Indre og Ydre Stadsgrav. JB informerede om at det skyldtes at en
ventil var lukket pga en defekt vandstandsmåler, og at KE var ved at reparere den.
Aftalte med JB at vi holder et møde efter sommerferien, hvor vi kan præsentere
ovenævnte spørgsmål.
Skal vi rekvirere Miljøkontrollen, Drift & Vedligeholds Manual, Rambøll April 2006.
bilagene 1-19.?
Den 16.7.08
Marian

