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Nyt fra OR-Udvalget
Ny bekendtgørelse om branchestandard for oliefyrservice på vej,
med skærpede krav til kontrol/udskiftning af fyrets flexslanger.
En arbejdsgruppe indkaldt af OR-Udvalget har i første halvdel af 2018 arbejdet på en ny
bekendtgørelse om branchestandard for oliefyrservice. Der er flere formål med dette initiativ:
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Teknologisk udvikling stiller nye krav til uddannelse af servicemontører.
Olieslanger er fortsat skyld i for mange skader. Slangedato bør registreres. Skiftes ”i tide”.
Kvalitetskontrol: Indsatsen afstemmes med andre faglige kontrolordninger. Det kan betyde
en let stramning, så aktive OR-montører skal underkastes en stikprøvekontrol mindst én
gang om året. Det skal afklares i hvilket omfang der er mulighed for at give
servicevirksomheder med flere montører mulighed for dokumenteret egenkontrol, mens 1mands virksomheder fortsætter som hidtil, med stikprøver fra en OR-kontrollant.

Både store og små servicevirksomheder er repræsenteret i arbejdsgruppen og man er enige om at
der er behov for en ny branchestandard, som alle kan tilslutte sig. Interessen er øget, efter at
lukningen af DEBRA har efterladt en del af branchens aktører uden en partner for kvalitetskontrol.
Resultaterne af årets stikprøvekontroller sendes ud inden sommerferien
Alle OR-virksomheder som har været udtrukket til stikprøvekontrol, vil modtage et brev med
resultatet af kontrollen inden sommerferien. To OR-kontrollanter har været rundt i landet og
resultaterne bekræfter, at der er behov for kvalitetssikring. ”Vi ser fremragende udførelse af
service, hvor der er fuld dokumentation for ydelsen i den servicerapport kedelejeren har modtaget.
Men vi ser desværre også det modsatte” lyder det fra en af kontrollanterne. I år har fordelingen
været ca. 2/3 god/acceptabel og 1/3 er med mangler, dog uden behov for ekstra kontrolbesøg.
Skriv olieslangens datomærkning ind på servicerapporten
Det forventes, at den nye branchestandard vil stille krav om datoregistrering af olieslangerne på
kedelanlægget. OR er i dialog med Oliebranchens forsikringsordning om præcisering af kvalitetskrav
Branchedagene i efteråret er aflyst. Kommer igen til næste år!
Arrangementet udskydes til næste år, hvor OR-Udvalget ser frem til at invitere alle branchens
virksomheder til et program der blandt andet omfatter lancering af den nye branchestandard.
Nyhedsbrevet OR-Orientering vil frem over udkomme, når sekretariatet har tekniske informationer eller der træffes
afgørelser i OR-Udvalget som skal informeres til OR-virksomhederne. Du kan se nyhedsbrevene på or.dk/Orientering.
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Med ønsket om en god og varm sommer,
Kristian Vielwerth - OR-sekretariatet / or-sek@teknologisk.dk / telefon 7220 2590

