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Nyhedsbrev fra OR-sekretariatet, Gregersensvej 2, 2630 Taastrup tlf. 72 20 25 90 www.or.dk                      Nr. 115 April 2019 

Nyt fra OR-Udvalget 

Nu kommer branchedagene igen – Husk at melde til!  

Årets første møde i OR-udvalget blev afholdt 5. marts på Teknologisk Institut i Tåstrup. Det giver 
anledning til at meddele følgende: 
 

• Ny branchestandard klar til kommende fyringssæson 
Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde og OR-sekretariatet har fået til opgave at 
slutredigere og udgive den nye branchestandard, så den er klar til næste fyringssæson. 
Endelig godkendelse forventes at ske, når OR-Udvalget mødes igen i juni 2019. 
 

• Stor søgning på OR-uddannelsen 
Uddannelsen til OR-montør hos EUC-Syd i Tønder kører med fuldt hold, som afslutter 
forløbet med eksamen i starten af maj. OR er ansvarlig for eksamensprøverne og der er 
tilknyttet en censor fra OR’s censorkorps. Næste hold kører i august/september. Du kan 
læse om kurserne og foretage tilmelding her.   
 

• OR er medvirkende vært på Varmeservicedagen 21. og 23. maj på Teknologis Institut 
Efter et par år, hvor traditionen med årlige branchedage for OR-folk har været sat i bero, er 
der nu taget initiativ til at servicefolk igen kan mødes og høre nyt fra branchen. 
Læs mere og tilmeld dig her: https://www.teknologisk.dk/k90389 
 

• Lavere omkostninger, - men også færre at fordele dem på 
Som konsekvens af at antallet af oliefyr i Danmark er faldende og at der er et 

generationsskifte i gang, som giver anledning til et færre antal OR-virksomheder, må vi 

nu regulere kontingentet. OR-Udvalget arbejder naturligvis fortsat på at sikre 

uddannelse og på at kvalitetssikre OR-virksomhedernes ydelser, samtidigt med at 

omkostningerne holdes nede. Omkostninger til OR-sekretariatet er fx reduceret med 

mere end 30% ved kontraktfornyelsen i 2018. Jo flere servicebesøg der omfattes af OR-

ordningen, jo lavere bliver enhedsprisen for kvalitetssikringsarbejdet. Både store og små 

servicevirksomheder er velkomne. Husk, at både din egen og den virksomhed du 

eventuelt kører for, ifølge vedtægterne, skal være registreret i OR (§5.1) og, at alle 

regelmæssige serviceeftersyn eller kontrolmålinger skal markeres med et OR-mærkat 

(§5.5), som skal købes hos OR. De nye takster er: 
 
Kontingent, fast ½-årlig ydelse:    kr. 950,- 
Kontingent, variabel ydelse via OR-mærkatsalg kr.  75,- (pr. ark á 5 stk.) 
 
 

OR-mærkater bestilles som altid på hjemmesiden: http://www.or.dk/bestilling.html, hvor du også kan bestille OR-
mapper, OR-servicerapporter og OR-tankrapporter mv. Du kan se nyhedsbrevene fra OR-Udvalget på or.dk/Orientering.  

Side 1 

God service! Kristian Vielwerth - OR-sekretariatet / or-sek@teknologisk.dk  / telefon 7220 2590 
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