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Artikel i Fagbladet ”Skorstensfejeren”

Til alle skorstensfejere i Danmark
Der er udarbejdet en ny branchestandard for skorstensfejere, der deltager i OR-ordningen.
Det har efter udvalgets og min overbevisning været nødvendigt at lave en ny standard, der var tilpasset vores
uddannelse.
Standarden beskriver, hvad man som minimum stiller af krav til omfanget og kvaliteten af det arbejde, en
skorstensfejer/kedelanlægsteknikker udfører i forbindelse med en kontrolmåling og evt. kedelrensning på en
oliefyret centralvarmekedel.
Energistyrelsen har valgt at lade oliefyrsejerne sejle deres egen sø; der er ikke længere regler for årlig
kontrolmåling af brænderen på oliefyrede centralvarmekedler; der er ikke taget stilling til, hvornår en brænder er
indreguleret tilfredsstillende, og der ligger ikke noget fra energistyrelsen om, hvor stort røggastabet må være på
et eksisterende kedelanlæg.
OR har i samarbejde med de øvrige organisationer på området forelagt branchevejledningens grænseværdier
for Energistyrelsen. Energistyrelsen har anerkendt disse grænseværdier men har ikke ønsket at skrive dem ind i BR2015.
Det er min opfattelse, at vi gennem medlemskab af OR-ordningen er med til at sikre kvaliteten af det arbejde vi
selv udfører og samtidig højne kvaliteten af samarbejdet mellem skorstensfejerne og servicebranchen.
Husk at du som skorstensfejer er den eneste person, der med garanti kommer forbi alle oliefyrede
centralvarmekedler. Denne status forpligter, så sørg for at alle svende som minimum har en sodpumpe i bilen. Så
kan skorstensfejeren på en nem og billig måde vise oliefyrsejeren når sodtallet er for højt, og at han derfor bør
kontakte en oliefyrsserviceteknikker.
Med venlig hilsen
Skorstensfejermester Jens Brandt
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Branchestandard for Kedelanlægsteknikere mellem OR og Skorstensfejerlauget for oliefyrede traditionelle og
kondenserende kedelanlæg
Ved det årlige kontrolbesøg skal fabrikantens anvisninger følges, der som oftest foreskriver regelmæssige årlige eftersyn, og følgende
regelsæt er derfor generelt. Kontrolmålinger bør så vidt muligt foretages med belastning på anlægget, for at få et retvisende resultat.
Grænseværdier
Oliefyrsservicebranchen har udarbejdet nedenstående grænseværdier, godkendt af Energistyrelsen, som gældende for acceptable
driftsbetingelser:
Sodtallet højst 1
Røgtabet højst 10
Kedlen bør ikke være ældre end fra 1978
Såfremt én eller flere af disse grænseværdier overskrides, betegnes kedelanlægget som ineffektivt. Dette noteres i besøgsrapporten,
og der bør ske en vejledning af kedelejeren.
CO indhold max 500 ppm
Hvis grænseværdien overskrides ved den målte værdi, skal der gøres noget ved forbrændingen snarest muligt, da der er risiko for, at
CO-indholdet hurtigt kan stige.
Der skal tages aktion med det samme, hvis CO-indholdet er over 1.000 ppm.
Brænderen
Et kontroleftersyn foretages typisk en gang årligt og omfatter følgende 3 punkter:
Funktionskontrol af evt. aftrækssikring/luftvagt.
Visuel kontrol af ledninger, olierør og flexslanger og anbefalinger noteres på besøgsrapporten.
Kontrolmåling af følgende:
Sodtal, Luftoverskud (O2),Kulilte (CO),Røggastemperatur, Røgtab, Skorstenstræk
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Måleresultaterne skal noteres på OR-mærkatet sammen med følgende oplysninger:
Skorstensfejervirksomhedens telefonnummer og adresse (fortrykt). Kedelanlægsteknikerens nr.. Afkrydsning af om kedlen er renset.
Der opsættes et OR-mærkat på alle anlæg, som serviceteknikeren kan følge op på.
Skorsten og aftræk
Aftrækkets tæthed ved balancerede aftræk kan kontrolleres ved at måle iltindholdet i forbrændingsluften (O2), som så skal være det
samme som ude i fri luft, eller evt. måle CO indholdet i forbrændingsluften, som skal være 0 ppm. Hvis der findes sodbelægning i
aftrækket, anbefaler kedelteknikeren besøg af serviceteknikeren.
Ved eftersyn bør man være opmærksom på risikoen for rede byggeri i skorstenen. På traditionelle skorstene anbefaler
Bygningsreglementet montering af allikerist.
Kedlen
Ved manglende vandtryk på anlægget informeres kunden. På kondenserende kedler skal der udføres kontrol på kedlens vandlås. Er
der snavs eller urenheder i vandlåsen skal den renses. Der skal være vand/væske i vandlåsen.
Traditionelle oliekedler skal typisk renses mindst en gang om året.
Ved kondenserende kedler er det en vurderingssag om kedlen skal renses men en tommelfingerregel er, at såfremt røgtemperaturen
er mere end 20-25 o C højere end returvandstemperaturen fra varmeanlægget, indikerer det muligvis behov for kedelrensning, dog
skal fabrikantens anvisninger altid følges.
Vær altid opmærksom på, at pakningerne er intakte.
Uddannelsen
Gennemført og bestået kedelanlægsteknikeruddannelsen, trin 1 på Skorstensfejseruddannelsen.
Kalibrering af måleudstyr
Det er et krav, at røggasmåleudstyr kalibreres en gang årligt på et akkreditereret laboratorium, alternativt hos måleudstyrsfabrikanten.
Sodpumpen kan dog kontrolleres ved egen funktionskontrol.
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AFTRÆK FRA KONDENSERENDE KEDLER



Der findes selvfølgelig fyringssanlæg, hvor det kan diskuteres om skorstensfejeren skal
rense oliefyrskedlen i forbindelse med rensning af aftrækket! Disse situationer undgås
ofte ved at udforme aftrækket så det nemt kan renses og inspiceres uden at adskille
kedlen. Jeg anbefaler at mine kolleger udviser fornuftig fleksibilitet.



Der er anlæg der er konstrueret, så den eneste mulighed for rensning og inspektion af
aftrækket er via kedlen, det fremmer så ikke dialogen mellem skorstensfejer og
oliefyrsmontør, når der bliver sagt til kunden; ”skorstensfejeren skal IKKE rense aftrækket
fra kondenserende oliefyrskedler”.



Desværre er der også anlæg hvor det er umuligt at rense aftrækket.



Vi overlever alle bedst ved af have en god og saglig respekt for hinandens arbejde.
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Lige et par billeder fra hverdagen, i
Slagelse og Næstved området.
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Skorstensfejerens rolle
Det er som følge af manglende interesse fra
myndighedernes side meget vigtigt, at vi i branchen
arbejder sammen om at sikre, at alle oliekedelanlæg
bliver tilset af en fagmand, typisk en gang årligt.
Det er derfor Skorstensfejerlaugets håb, at vi kan stå
sammen, og hjælpe oliefyrsejerne til fortsat at have en
velfungerende, sikker og økonomisk opvarmning.
Find din lokale skorstensfejermester på:

www.skorstensfejerlauget.dk
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Tak for opmærksomheden

