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Tid til fagligt fokus: Velkommen til Branchedage!
OR-udvalget og OR-Energibranchen inviterer til branchedage for
OR-virksomheder: 28. august i Tåstrup og 30. august i Århus
Branchedagens program byder blandt andet på aktuelle indlæg om kedel- og varmeteknik. Du kan
også høre en ejendomsmægler fortælle om nye varmeanlægs betydning for husprisen og en bank
der tilbyder finansiering af nye varmeanlæg. Oliebranchen fortæller om forsikringsordningen for
oliespild ved utætte tanke og TRYG fortæller om, hvordan OR-virksomheden selv kan forsikre sig.
Teknologisk Institut har et indlæg om Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, som gennem
et helt årti har udviklet støtteværktøjer for håndværkere og servicefolk, der arbejder med
varmeanlæg og boligforbedring i parcel- og etageboliger samt erhvervsbygninger.
PROGRAM: Se hvem indlægsholderne er i det samlede program for dagen.
TILMELDING: Du finder det på tilmeldingsportalen. Klik på OR-figuren.
RABAT: Virksomheder I OR og/eller OR-Energibranchen opnår rabat.
Styrket relation mellem OR og OR-Energibranchen, - men ingen fusion.
Efter en periode med drøftelser om en eventuel sammenlægning, er registreringsordningen OR og
brancheforeningen OR-Energibranchen nu kommet til klarhed om, at en fusion ikke er mulig. Det vil
fortsat være OR der varetager kvalitetssikring af virksomhedernes serviceydelser på kedler og i den
forbindelse yder teknisk support til OR-montører om kedler, brændere, varmeanlæg og
tankbekendtgørelse og stiller prøver og censorer til rådighed for OR-uddannelsen hos EUC-Syd.
OR-Energibranchen vil fortsat være repræsenteret i OR-udvalget, hvor man i øjeblikket varetager
formandskabet samt i de ad-hoc arbejdsgrupper som OR-udvalget har etableret til at sikre den
løbende udvikling af ordningen.
Det er en fælles vision, at få så mange servicebesøg som muligt udført af OR-uddannede montører
og med et OR-mærkat på kedlen, der kan vise husejeren, at der er kvalitetskontrol på ydelsen!
Indberetningsportalen for energisparetilskud via OR lukker med udgangen af marts.
Husk derfor, at få afsluttet og indberette eventuelle igangværende 2017-sager forinden. Husk også,
at tekster om ordningen skal fjernes fra hjemmeside, faktura, tilbudsbreve, brochurer mv.
På energisparesiden.dk kan du finde alle de energiselskaber, som tilbyder energisparetilskud.
Bemærk, at der er fri prisdannelse på tilskuddene, så det kan betale sig at spørge flere steder.
Side 1

Med ønsket om et godt og grønt og solrigt forår,
Kristian Vielwerth - OR-sekretariatet / or-sek@teknologisk.dk / telefon 7220 2590
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Program for Branchemøde 2018*
*Ændringer kan forekomme
Kl. 10.30 Indskrivning og morgenbrød
Kl. 11.00 Sekretariaterne byder velkommen
v. Kristian Vielwerth, TI
- Dagens program
- Siden sidst (OR-sekretariat, OR-udvalget, lovgivning, tilskudsordning, OR-E samarbejde)
- Eksempler fra årets faglige spørgsmål og svar fra OR-sekretariatet (Tankbekendtgørelse,
rørføring, ansvar ved olieforurening, flytning af kedler, etc.)
Kl. 11.45 Hvordan undgår du dyre forsikringssager?
- Olieforureningsforsikringsordningen
- Hvordan kan du sikre dig?

v. Michael Müche, EOF
v. konsulent fra Willis forsikring

Kl. 12.45 Frokost
Kl. 13.30 Finansiering og mersalg.
- Finansieringsmuligheder i samarbejde med Resurs Bank
- Ejendommen stiger i værdi!

v. Tommy Beier, Resurs Bank
v. mægler fra HOME

Kl. 14.30 Pause
Kl. 14.45 Energioptimering af enfamiliehuse.
- Varmepumpe/hybridløsninger
- Nye og gamle kedler. Hvad må man og hvad kan man?

v. konsulent fra Weishaupt
v. Bjarke Winther fra HS-Tarm

Kl. 15.45 Kaffepause – Udstilling af kedler / brændere / aftræk / mv.
Kl. 16.15 Servicemontøren som Energivejleder
- Hvad betyder det at være Energivejleder
- Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
Kl. 16.45 Afslutning

v. Kristian Vielwerth, TI

v. Jim Stjerne Hansen, OR-Energibranchen

Kl. 17.00 Tak for i dag!

Side 2

Vi glæder os til at se dig!
OR-sekretariatet / or-sek@teknologisk.dk / telefon 7220 2590

