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Hermed skriver jeg til jer på vegne af Brancheforeningen for Alternativ Isolering. BAI.
BAI er en nystiftet Brancheforening der består af 7 virksomheder der alle enten importerer eller producerer
alternative isolerings produkter.
Når et firma i dag skal sælge et isolerings produkt, er det meget vigtigt at de har en brandgodkendelse, og jo lavere en
brandklasse, jo bedre et produkt.
Brandgodkendelsen er faktisk et af de vigtigste salgsargumenter, isoleringsvirksomhederne bruger til at sælge deres
produkter.
Konkurrencen er hård imellem branchens aktører og flere produktgrupper nedgøres ofte af mineraluld industrien som
nidkært vogter deres faldne markedsandele.
Mineraluldindustrien udøver stor indflydelse på branchens vilkår i forskellige sammenhænge og der gøres en ihærdig
indsats for at fremme egne interesser via indflydelse på lovgivning, beregningsmetoder, div. institutters arbejde etc.
Som branche finder vi det at stor betydning, at netop de personer der sidder i ledelsen af et uvildigt institut som DBI,
ikke producerer / importerer eller markedsføre isoleringsprodukter, der er afhængig af en god brandklasse.
Det giver derfor anledning til stor undren, når det konstateres, at DBI´s bestyrelse bl.a. tæller
Vice Præsidenten for Rockwool, Johan Prior Knock.
Derfor har vi følgende spørgsmål vi gerne vil have besvaret.
1.
2.
3.
4.

Hvad er bestyrelses honorarer for at side i DBIs bestyrelse.
Med hvilket grundlag har DBI valgt at instituttets formentlig største kunde skal repræsenteres i DBI´s
bestyrelse af forhåbentlig uvildige/upartiske medlemmer?
Mener DBI, at dette sender ”de rigtige signaler” til omverdenen i forhold til ”board governace”?
Mener DBI det er i orden, at et bestyrelsesmedlem repræsenterer en ”storkunde” der er dybt afhængige af
optimale brandgodkendelser..

Vi ser frem til at høre fra dem, og skulle det mod forventning ske at vi ikke får et svar ser vi os nødsaget til at få et svar
fra en højere offentlig instans der har brandgodkendelser som ansvarsområde.
Ønsker i yderlig information er i meget velkommen til at kontakte os, ellers kan i finde os på
www.bai-isolering.dk
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