
Kom indenfor i  varmen! 

-   Meld dig ind 

i Fjernvarmens 

Serviceordning 



Fjernvarmens Serviceordning er et stærkt fagligt fællesskab for 
firmaer og fjernvarmeværker, der ønsker at udbrede serviceaftaler 
for fjernvarmeinstallationer. 

Det fælles mål er at få flere boligejere, der bruger fjernvarme som 
energikilde, til at få foretaget jævnlige serviceeftersyn af deres 
varmeanlæg. 

Fordele for firmaerne

Som VVS-firma opnår I følgende fordele ved at være 
med i Fjernvarmens Serviceordning: 

• Et højere kompetenceniveau og dermed en 
bedre platform til salg af serviceaftaler.  

• Konkurrencefordele ved at kunne levere fjern-
varmeservice i bedre kvalitet.  

• En fast procedure for servicearbejde på fjern-
varmeinstallationer.  

• Adgang til fjernvarmeværker, som henviser til 
firmaer i Fjernvarmens Serviceordning.  

• Adgang til brugerbetalte markedsføringsmateri-
aler, der styrker jer i at sælge serviceaftaler.  

• Mulighed for mersalg, fordi I vil komme jævnligt 
hos kunder med serviceaftaler.  

• Ved at benytte ordningens logbog efterlades en 
tydelig og blivende reklame hos kunden. 

• Markedsføring via Fjernvarmens Serviceord-
nings hjemmeside og nyhedsbreve.

Fordele for fjernvarmeværkerne

Som fjernvarmeværk opnår I følgende fordele ved at 
være med i Fjernvarmens Serviceordning: 

• Styrket  kvalitet af fjernvarmeservice og dermed 
en bedre drift af de enkelte varmeanlæg.  

• Bedre samarbejdspartnere, fordi VVS-installa- 
tørerne i ordningen har et højere kompetence- 
niveau og taler samme sprog som jer.    

• Serviceaftaler medvirker til at sænke retur- 
temperaturen. Jo flere, der får serviceret deres 
anlæg regelmæssigt, des lavere gennemsnitlig 
returtemperatur. Dermed kan I producere mere 
optimalt. 

• Adgang til database med egne kundeoplysnin-
ger. 

• Konkrete, dokumenterbare energibesparelser, 
som kan medvirke til at opfylde forpligtelsen på 
området. 

Styrk din forretning med Fjernvarmens Serviceordning



Kræver særlig ekspertise 

Ordningen indeholder en række overordnede tekniske krav og 
specifikationer til selve arbejdet. Det kan kun udføres af virksom-
heder/servicemontører med særlig ekspertise inden for fjernvar-
me. Derfor er der en skræddersyet uddannelse hægtet op på 
ordningen. 

Uddannelse for servicemontører

Servicemontører, der ønsker at arbejde under Fjernvarmens 
Serviceordning, skal gennemgå et kursusforløb. Det handler 
udelukkende om fjernvarme og energioptimering, fx indstilling af 
anlæg, komponenter, gulvvarme og varmt brugsvand.  

Kurset afsluttes med en censorbedømt prøve, og montøren 
modtager et bevis. Der bliver udstedt et personligt ID-kort som 
et bevis over for kunderne på, at kvalifikationerne er i orden. 

Det er et krav, at montørerne deltager løbende i efteruddannelse 
for at fastholde deres faglige kvalifikationer. Disse kurser afsluttes 
ligeledes med en prøve og gennemføres hvert tredje år. 

Uddannelsen gør servicemontøren i stand til at udføre både 
hovedeftersyn og vedligeholdelsestjek. Der er i dag uddannet og 
godkendt over 2.400 montører i Fjernvarmens Serviceordning.

Serviceaftaler er ikke kun et eftersyn

Når et VVS-firma tegner en serviceaftale med afsæt i Fjernvar-
mens Serviceordning, skabes der som regel en vedvarende 
kontakt til husejeren, viceværten og andre, der er ansvarlige for 
det konkrete anlæg. 

Serviceaftalerne kan typisk sælges som en samlet pakke bestå-
ende af et hovedeftersyn og efterfølgende vedligeholdelsestjek 
med to års mellemrum. Indholdet af de to forskellige eftersyn 
fremgår af vores pjece til husejerne, som du kan finde på vores 
hjemmeside. 

Der er nok til alle

Der er siden ordningens start i 2006 udført over 20.000 hoved- 
eftersyn og vedligeholdelsestjek. Men der er stadig nok at tage 
af. Med over 1,6 mio. fjernvarmeinstallationer i Danmark er der 
så mange anlæg, at der i Fjernvarmens Serviceordning fortsat er 
plads til flere virksomheder og fjernvarmeværker, som vil høste 
fordelene på servicemarkedet.

Serviceaftalerne giver også god mulighed for mersalg i forbindel-
se med udskiftning af defekte komponenter eller udskiftning 
af forældede komponenter med nye, der er energioptimale.

Fakta

Fjernvarmens Serviceordning er udviklet af TEKNIQ,  

DS Håndværk & Industri, Dansk Fjernvarme og 

Teknologisk Institut ud fra et ønske om at forbedre 

fjernvarmeinstallationernes drift. Det sker ved at 

sikre, at servicearbejde udføres efter ensartede 

retningslinjer og i høj kvalitet. 

Medlemmerne tæller i dag over 450 virksomheder 

og 100 fjernvarmeværker. 

 



Fjernvarmens Serviceordning
Teknologisk Institut

Gregersensvej 2 - 2630 Taastrup

Tlf.: 72 20 25 50 
Telefontid: Kl. 9.00 – 12.00
fjr-ordning@teknologisk.dk

www.fjr-ordning.dk

Fjernvarmens Serviceordning

Fjernvarmens Serviceordning består af repræsentan-

ter fra brancheforeningerne og fjernvarmeværkerne. 

På www.fjr-ordning.dk kan man finde ordningens 

vedtægter, der beskriver ordningens indhold i detal-

jer. Som medlem af ordningen modtager du også et 

nyhedsbrev med inspiration og praktiske oplysninger.

Det fælles mål for firmaer og fjernvarmeværker i ord-

ningen er at få flere boligejere, boligselskaber og andre, 

der bruger fjernvarme som energikilde, til at få foretaget 

jævnlige serviceeftersyn af deres varmeanlæg.  
Sådan tilmelder du dig ordningen

Du kan registrere din virksomhed via ordningens 

hjemmeside. Ved tilmelding indbetaler både firmaer 

og fjernvarmeværker et mindre engangsgebyr til dæk-

ning af omkostninger forbundet med registreringen. 

Ordningens aktiviteter og administration dækkes dels 

af et mindre årsgebyr, dels via virksomhedernes køb 

af mærkater og logbøger fra Fjernvarmens Service-

ordning. De aktuelle priser for både gebyrer og mær-

kater kan ses på ordningens hjemmeside.  

Kvalitet og tilsyn

For at sikre vedvarende kvalitet i arbejdet, er de 

VVS-firmaer, der deltager i ordningen, underlagt 

stikprøvekontrol. Formålet med stikprøvekontrollen 

er udover at føre tilsyn med, at ordningens bestem-

meler overholdes, at sikre en løbende udvikling af 

ordningens efteruddannelser.


