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Nyt fra OR-Udvalget
Flot resultat i årets stikprøvekontrol!
Efter omtalen i OR-Orientering i september har sekretariatet oplevet øget efterspørgsel
på den gældende udgave af OR-servicerapporten. Resultaterne af årets kvalitetskontrol
bekræfter at de nye rapporter er taget i brug flere steder. Nu skal vi bare have de sidste med! Der er udført
kontrol af rapporter fra mere end 200 udførte serviceydelser og 20 af disse regelmæssige oliefyrservice er
kvalitetstjekket ved et fysisk kontrolbesøg. Halvdelen af besøgene fik bedømmelsen ”Over middel” eller
”Fejlfri”, hvilket er et rigtig fint resultat. De relativt få som havde væsentlige mangler, har fået en detaljeret
vejledning herom, med henblik på at give sekretariatet besked, så sagerne kan afsluttes.
Her er nogle af de mangler OR-inspektørerne så, - hvis du vil være på forkant inden stikprøverne i 2022:
•
•
•

Rapport-formular anvendes i udgået version. Enkelte tilfælde i meget gammel version.
Slangedato er ikke noteret. I enkelte tilfælde er ældre slanger ikke skiftet.
Stikprøver viser at der bruges for lidt tid på rensning i flere tilfælde.

Se det fulde layout for en gyldig OR-servicerapport i OR-branchestandard for regelmæssig oliefyrservice, som
findes på http://www.or.dk/ eller direkte ved at klikke her.

Nye regler om brændeovne
Den såkaldte Ejerskifteordning trådte i kraft i august 2021. Ved hushandler skal brændeovne produceret før
2003 være udskiftet senest 1 år efter ejerskiftet. Den nye ordning har givet anledning til mange spørgsmål
fra husejerne. Du kan bl.a. vejlede dine kunder ved at henvise til disse hjemmesider:
https://braendefyringsportalen.dk/borger/ejerskifteordningen/
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https://www.bolius.dk/ny-lov-boligkoebere-skal-skifte-eller-skrotte-den-gamle-braendeovn-91277
Endnu en ændring til forbedring af luftkvaliteten er på vej, nu specifikt med fokus på ildsteder i de bygninger
der i storbyerne er tilsluttet kollektiv varmeforsyning, og dermed ikke behøver en brændeovn for at holde
varmen: Oplægget er, at visse eksisterende brændeovne produceret før 2008 i udvalgte områder - med visse
undtagelser - skal udskiftes. Forventet ikrafttrædelse medio 2022 til fuld gennemførelse inden september
2024. Det hører vi helt sikkert mere om i det nye år, når Regeringen er færdige med at behandle det
lovforslag, som netop har været i høring.

OR-udvalget og -sekretariatet ønsker alle en God Jul og et godt Nytår!
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.

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

