Pressemeddelelse
Brancheforeningen for Alternativ Isolering utilfreds med svar fra Forskningsministeren
Brancheforeningen for Alternativ Isolering, BAI, har nu fået svar fra Forskningsminister Morten
Østergaard, efter at brancheforeningen i foråret sendte et åbent brev til Dansk Brand- og
Sikringsteknisk Institut, hvor BAI satte spørgsmålstegn ved bestyrelsessammensætningen i Dansk
Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI).
Kritikken i det åbne brev satte bl.a. spørgsmålstegn ved upartiskheden i DBI’s bestyrelse, hvor flere
af medlemmerne har tilknytning til mineraluldsindustrien, helt konkret Rockwool.
Men Forskningsminister Morten Østergaard, der har fået problematikken forelagt, mener ikke, at der
er nogen habilitetsproblemer i forhold til bestyrelsessammensætningen i DBI. Han skriver i sit svar,
at det i DBI’s vedtægter er fastsat, at DBI skal være uafhængig af særinteresser og eksterne parter.
Desuden fremgår det, at såfremt et bestyrelsesmedlem har en særlig personlig eller økonomisk
interesse i en sag, der er til behandling i bestyrelsen, kan det pågældende medlem ikke deltage heri.
- Men det er ikke godt nok, siger Carsten Kudsk, formand for Brancheforeningen for Alternativ
Isolering, BAI.
- BAI mener, at fx Rockwool via deres position og indflydelse i organer som Dansk Brand og
Sikringsinstitut, Dansk Standard m.v. udøver et ihærdigt arbejde for at sikre, at love, regler og
normer udformes på en sådan måde, så netop mineralulds industriens produkter tilgodeses.
- Vores medlemmer oplever næsten dagligt, ofte fejlagtige og generaliserende angreb på deres
produkters tekniske egenskaber fra Rockwools side – herunder de brandhæmmende egenskaber. For
Rockwool konkret er brandbeskyttelse et betydeligt parameter i deres salgsargumentation. Og ingen
kan da være i tvivl om, at repræsentationen i bestyrelseslokalerne i fx DBI, vel næppe er til ugunst
for Rockwool, siger Carsten Kudsk.
- Ifølge Forskningsminister Morten Østergaard vil man sikre sig mod interessesammenfald ved, at
bestyrelsesmedlemmer med interesser i en konkret sag, ”går uden for døren” under sagen
behandling.
- Men gad vide hvor ofte det er sket i praksis, slutter formanden for BAI Carsten Kudsk.
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