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Att. Thorkild Ærø, direktør

SBI-ANVISNINGEN OM TAGE - ULOVLIGE TOR-ANVISNINGER

Jeg skriver på vegne af Protan A/S i forlængelse af mit brev af 16. juni 2017 og det
efterfølgende møde i ”Følgegruppen for Udarbejdelse af SBI-anvisning om Tage”
tirsdag den 20. juni 2017.
Konkurrencerådet har gårs dato, den 28. juni 2017, politianmeldt TOR til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, fordi Konkurrencerådet
vurderer, at TOR ikke har efterlevet rådets påbud om blandt andet at ophæve
”TOR-anvisningerne”.
Konkurrencerådet siger: ”TOR har fået et påbud, fordi vi har afgjort, at den har
handlet i strid med konkurrenceloven. Det er et helt afgørende, at Konkurrencerådets afgørelser bliver efterlevet. Følger virksomhederne ikke afgørelserne, har de
ingen effekt. Det skader både kunder og andre virksomheder på markedet.”
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Vi skal opfordre til, at Staten Byggeforskningsinstitut nu én gang for alle tager et
tilstrækkeligt initiativ til at sikre, at den kommende ”SBI-anvisning om Tage” bliver
et reelt, objektivt udtryk for alment teknisk fælleseje på grundlag af objektive forhold og uden usaglig inddragelse af markedsmæssige særinteresser.
Dette indebærer efter min klients opfattelse helt entydigt, at Staten Byggeforskningsinstitut, såfremt instituttet fortsat skal fremstå troværdigt og undgå at medvirke
til handlinger, som nu er politianmeldte som potentielt strafbare, straks må sikre, at
personer, som har arbejdet for TOR eller har været medlemmer af TOR´s repræsentantskab, og som dermed har deltaget i de ulovligheder, der er begået i relation
til TOR-anvisningerne, straks fratages enhver indflydelse på udformningen og indholdet af den kommende ”SBI-anvisning om Tage”.
Min klient forbeholder krav mod Staten Byggeforskningsinstitut og involverede enkeltpersoner, herunder den ansvarlige ledelse, såfremt dette ikke sker straks.
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