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Nyt fra OR-Udvalget
Bruger du den rigtige servicerapport?
Der er mindst to måder at arbejde med servicerapporter på. Du kan bestille OR-rapporter
med gennemslag i 3 eksemplarer i OR-sekretariatet, og udfylde dem på stedet med det
ene eksemplar afleveret til kunden. Eller du kan benytte en tilsvarende digitale formular,
som også udfyldes på stedet via portamat eller tablet, og med udskrift eller digital kopi til
kunden. I alle tilfælde skal du være opmærksom på, at servicerapporten ikke er forældet.
Rapporten skal leve op til branchestandarden. Skabelonen for rapporten indgår i OR’s
Branchestandard for regelmæssig oliefyrservice og er senest revideret i august 2020, hvor
der bl.a. blev tilføjet nye oplysningsfelter om olieslanger.

OR-inspektørerne
er på vej i marken

Indkaldelse til kvalitetskontrol af servicerapporter og stikprøvekontrol af udført serviceydelse sker nu i løbet
af september. Så måske du lige bør tjekke at det ikke er en forældet servicerapport du arbejder med?
Se det fulde layout for en gyldig OR-servicerapport på bagsiden. Kan også ses i OR-branchestandard for
regelmæssig oliefyrservice, som findes på http://www.or.dk/ eller direkte ved at klikke her.

Pas på - kondenserende kedler kan ikke køre på diesel!
Kondenserende kedler til oliefyr kom på markedet i 2013 og det vurderes at der i dag er i størrelsesorden
20.000 af disse kedler i drift. Erfaringen er, at fyring med diesel fra servicestationer i kondenserende kedler
giver anledning til dårlig forbrænding. Resultatet er ofte tilsodning og i værste fald driftsstop. Årsagen er ikke
kendt, men til forskel fra fyringsolie indeholder diesel fra servicestationer både bio-olie og en pakke af
motor-additiver, så der er rent faktisk forskel på brændstofferne.
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Det er jo godt at vide, når husejer ringer og beder om hjælp ved tørløb. Så kan du nå at vejlede ham, inden
han i panik farer ned på den lokale tankstation og selv henter en dunk dieselolie.
Den samlede bestand af oliefyr til privat boligopvarmning, som modtager regelmæssige leverancer af
fyringsolie, opgøres nu til ca. 60.000, hvoraf altså ca. en tredjedel har kondenserende kedler. Der nedlægges
størrelsesorden 5.000 oliefyr hver år, oplyser OR-udvalgets Michael Mücke Jensen fra Drivkraft Danmark.
Det er i øvrigt fortsat lovligt at installere nye oliefyr jf. Bygningsreglementet, som bl.a. siger, at kedlerne skal
opfylde et ECO-direktiv om virkningsgrad, der svært lader sig gøre uden at kedlen er kondenserende.

OR-udvalget og -sekretariatet ønsker alle en god fyringssæson!
OR-mærkater bestilles som altid på hjemmesiden: www.or.dk/bestilling, hvor du også kan bestille OR-mapper, ORservicerapporter og OR-tankrapporter mv. Du kan se nyhedsbrevene fra OR-Udvalget på or.dk/Orientering.
Forside

God service! Kristian Vielwerth - OR-sekretariatet / or-sek@teknologisk.dk / telefon 7220 2590
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OR-Orientering nr. 123 – illustration af gældende version af OR-servicerapport
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