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Nyt fra OR-Udvalget
Ny branchestandard udgivet!
Den endelige udgave af den nye branchestandard er nu
godkendt af OR-udvalget. Som ventet er der blandt andet
tale om en skærpelse af kravene til eftersyn og udskiftning
af oliefyrets olieslanger. Der opstår hvert år nye sager om
olieforurening som følge af defekte olieslanger, og
forsikringsselskaberne undlader ikke at forfølge de serviceog installationsvirksomheder, der har udført eller haft
serviceeftersyn på installationerne.
Det er en af årsagerne til, at der nu indføres krav om
udskiftning af slanger. Teknisk set er olieslangerne i dag udsat for andre
belastninger end dem vi har været vandt til, blandt andet fordi brændstoffet har ændret sig:
•
•

Fyringsolie produceres af varierende og til dels nye typer råolier og additiver, og der anvendes nye,
mere effektive og avancerede raffineringsmetoder, som igen varierer fra raffinaderi til raffinaderi.
Dieselolie – som jo også fra tid til anden bruges til fyringsolie – indeholder avancerede
motoradditiver og er siden 2010 ved lovkrav tilsat bio-olie, som har en anden kemi end mineralolie.

Der er ingen sikkerhed for, at en ældre olieslange tåler disse nye typer brændstof. Den nye ORbranchestandard præciserer derfor, at olieslanger skal opfylde DS/EN ISO 6806 og at den af de
europæiske producenters interesseorganisation AFECOR fastlagte tekniske levetid på 5 år, ikke må være
overskredet. Fremover er det derfor en obligatorisk del af et regelmæssigt oliefyrservice at foretage
udskiftning af olieslanger som ikke opfylder disse krav.
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Hvis en ejer af et oliefyr ikke ønsker slangerne udskiftet efter disse retningslinjer, bør du derfor – for at
undgå ansvarspådragelse ved et eventuelt senere spild - enten afvise at udføre service, eller tydeligt
oplyse skriftligt om den manglende udskiftning, på både servicerapport og faktura.
Spørg efter producentens kvalitetscertifikat hos din leverandør, hvis det ikke automatisk følger med når
du indkøber slanger til oliefyr. I den løbende stikprøvekontrol, som alle OR-virksomheder forpligter sig
til i henhold til OR’s vedtægter, følger OR op på at kravene og melder tilbage til dig og din virksomhed.
Den nye branchestandard er vedlagt og findes også på OR’s hjemmeside: or.dk/branchestandard
Anbefaling: Print denne OR-Orientering og bilaget med den nye branchestandard for regelmæssig
oliefyrservice ud og læg den frem. Det er også godt at have en kopi liggende i servicebilen.
OR-mærkater bestilles som altid på hjemmesiden: http://www.or.dk/bestilling.html, hvor du også kan bestille ORmapper, OR-servicerapporter og OR-tankrapporter mv. Du kan se nyhedsbrevene fra OR-Udvalget på or.dk/Orientering.
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