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Nyt fra OR-Udvalget
Den nye branchestandard bliver del af en ny Håndbog om
oliefyrservice, som fremover skal indgå i OR-uddannelsen
OR-Udvalget behandler i øjeblikket oplægget til den nye branchestandard, hvor det undervejs er
blevet klart, at der er behov for at samle betingelserne for udførelse af oliefyrservice i en håndbog,
som dels kan indgå i undervisningen af nye OR-montører på EUC-skoler og dels kan lægges til grund
for den daglige indsats i servicevirksomhederne og for den tilknyttede kvalitetskontrol fra OR.
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Den nye håndbog vil derfor omhandle følgende tre hovedområder:


Branchestandard for Oliefyrservice
En kort liste over hvilke konkrete målinger, registreringer og serviceydelser der som
minimum skal være omfattet af et oliefyrservice udført af en OR-registreret virksomhed.
Hvad skal der som minimum stå i servicerapporten og på OR-mærkaten, som sættes på
oliefyret.



Opslagsværk om forudsætninger og grundlag for branchestandarden.
Til brug for opslag og undervisning beskrives de krav og betingelser der gælder for udførelse
af måling, registrering og serviceydelser i branchestandarden. Herunder også hvilke krav
der gælder for uddannelse af OR-montører og kalibring af måleudstyr. For den erfarne ORmontør er der sikkert ikke meget nyt her, men i undervisning vil det være en god støtte og
skulle der opstå en diskussion af faglige detaljer, kan man fremover slå op i disse afsnit.



Retningslinjer for kvalitetskontrol
Et selvstændigt kapitel i håndbogen, som beskriver betingelserne for den kvalitetskontrol
man er underlagt, som registeret OR-virksomhed. Udgangspunktet vil være, at eksisterende
OR-virksomheder kan fortsætte på uændrede vilkår og uden øgede omkostninger.
Der indføres en ny mulighed for vilkår om aftalt kvalitetskontrol, som kan variere alt efter
kvalitetsmålsætningen i den enkelte virksomhed. Denne løsning henvender sig især til de
større servicevirksomheder, som har flere OR-montører og mange årlige servicebesøg.

Virksomheder, som vælger aftalte vilkår, vil blive opkrævet et kontingent, som svarer til de aftalte
vilkår. Det grundlæggende princippet er, at hver virksomhed betaler for de ydelser man modtager
og at alle virksomheder bidrager til den samlede drift af OR-ordningens fælles indsatsområder.
Du kan se nyhedsbrevene fra OR-Udvalget på or.dk/Orientering.
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