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hæfte

T i  år  med kval i tetss ikret 
f jernvarmeserv ice



Dansk Fjernvarme ønsker Fjernvarmens Serviceordning 
stort tillykke med 10-års jubilæet. Ordningen er nået 
meget langt i bestræbelserne på at kvalitetssikre fjern-
varmeinstallationerne hos de private kunder – og det er 
godt for alle i fjernvarmebranchen.

De certificerede fjernvarmemontører under Fjernvarmens 
Serviceordning er kompetente og respekterede, og ord-
ningen kan tage en stor del af æren for det faglige løft, 
servicefirmaerne har fået igennem de sidste 10 år.

Heldigvis får flere og flere fjernvarmeværker i disse år 
øjnene op for, at Fjernvarmens Serviceordning spiller en 
vigtig rolle for at få optimeret værkernes drift. For hvem 
kan sikre en lavere returtemperatur? Det kan værkerne 
ikke på egen hånd; det kan til gengæld servicemontør- 
erne, der kommer helt ud til kunderne - ud til den anden 
side af hovedhanen.

Derfor bruger en stor del af fjernvarmeværkerne certifi-
cerede servicemontører, der kan servicere anlæggene 
hos kunderne. De er et afgørende bindeled. Og et endnu 
stærkere samarbejde mellem servicefirmaer og fjernvarme- 
værker er derfor en oplagt ambition for ordningens fremti-
dige aktiviteter.

Dansk Fjernvarme giver Fjernvarmens Serviceordning 
sin fulde opbakning og ser gerne, at medlemskredsen 
udvides ikke mindst med endnu flere fjernvarmeværker. 
Der findes endda flere modeller for samarbejde mellem 
ordningen og værkerne, så hvert værk kan få det med-
lemskab, der giver mest mulig værdi for netop dem.

Fremtiden tegner lyst for Fjernvarmens Serviceordning, 
og vi glæder os til endnu mere og bedre kvalitetssikret 
fjernvarme de kommende år.

Siden 2006 har Fjernvarmens Serviceordning målrettet 
arbejdet for at forbedre fjernvarmeinstallationers drift til 
gavn for samfundet, fjernvarmeværker, servicefirmaer 
og de boligejere, der bruger fjernvarme.

De milepæle, vi har nået, havde ikke været mulige uden 
vedholdende opbakning fra vores medlemmer og fra 
aktører som TEKNIQ, Arbejdsgiverne og Dansk Fjern-
varme. Alle som en skal derfor her have en varm tak for 
deres indsats. 

Med dette jubilæumshæfte markerer ordningen sit 10-
års jubilæum. Vi har sammensat en række artikler, der  
fra hver sin vinkel tegner et fuldt portræt af Fjernvarmens 
Serviceordning, som den ser ud i dag, og som angi-
ver retningen for fremtiden. Vi vil fortsat arbejde for, at 
fjernvarmeinstallationers drift bliver stadigt bedre og 
mere effektiv, så vi de næste år bidrager til øget komfort 
og masser af fjernvarme, til det mindst mulige energi-
forbrug. 

God læselyst.

Med venlig hilsen

Kai Borggreen  
Sekretariatsleder 
Fjernvarmens Serviceordning 

Ti år med kvalitetssikret 
fjernvarmeservice

Forord

Rasmus Bundegaard Eriksen  
Formand for Udvalget for  
Fjernvarmens Serviceordning

Fast medlem af udvalget for Fjernvarmens Serviceordning

Styrket samarbejde er fremtiden 
for Fjernvarmens Serviceordning 

Fakta

Fjernvarmens Serviceordning er udviklet af 
TEKNIQ, Arbejdsgiverne, Dansk Fjernvarme 
og Teknologisk Institut ud fra et ønske om at 
forbedre fjernvarmeinstallationernes drift.  
Forbedringen sker ved at sikre, at service- 
arbejde på fjernvarmeinstallationer udføres 
efter ensartede retningslinjer og i høj kvalitet. 
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Samarbejde driver værket 

Der er mange forskellige slags fjernvarmeværker i Dan-
mark, og de har forskellige betingelser og behov. Men 
alle kan opnå fordele ved at melde sig ind i Fjernvar-
mens Serviceordning. For at gøre det nemt at komme i 
gang med et velfungerende samarbejde mellem værket, 
servicefirmaer og kunderne har ordningen udviklet tre 
modeller til samarbejde: 

Model 1: Værket informerer sine kunder om ordningen
og henviser til den.

Model 2: Værket står for serviceaftalen og afregner
løbende med servicefirmaerne.

Model 3: Værket fordeler kunderne til servicefirmaerne
og betaler for serviceaftalen. 

Til hver model er der udarbejdet en handle- og køreplan 
til at implementere faste servicerutiner på brugerinstalla-
tionerne. Ser du som fjernvarmeværk en anden form for 
samarbejde for dig, end de tre grundmodeller her, er du 
velkommen til at kontakte Sekretariatet for Fjernvarmens 
Serviceordning – vi har plads til forskelligheder. 

 

Mange værker er i dag medlem af Fjernvarmens Serviceordning, men vi vil 
gerne invitere endnu flere indenfor. Forskellige samarbejdsmodeller gør det 
mere attraktivt for fjernvarmeværkerne at melde sig ind. 

Sådan samarbejder du med  
Fjernvarmens Serviceordning 
Vi har udarbejdet en brochure, der viser de tre 
forskellige samarbejdsmodeller og ridser forde-
lene ved et medlemskab op. Den er henvendt 
til fjernvarmeværkerne. Du finder brochuren på 
www.fjr-ordningen.dk.

I Aalborg er Vedligeholdelsestjek og Hoved- 
eftersyn af fjernvarmeinstallationer sat i 
system og lige til at gå til. For et meget 
lavt årligt beløb kan private kunder på 
hjemmesiden etvarmthjem.dk tegne 
en serviceaftale via Aalborg Varme A/S. 

Fjernvarmeværkets servicemester Villy 
Jensen fortæller:

”Ordningen er en stor succes for os og har 
været det, siden vi kom med i 2012. Vi har 
dokumentation for, at der er fejl på over 
50 % af installationerne, så der er et klart 
behov for løbende service og forbedringer.”

Service betales over varmeregningen 
For ca. én krone om dagen kan kunder i Aalborg 
regelmæssigt få vedligeholdt og efterset deres fjern-
varmeinstallationer af en certificeret servicemontør 
under Fjernvarmens Serviceordning. De vælger selv det 
servicefirma, der skal passe deres anlæg ud fra en liste 
på hjemmesiden. Beløbet betales over varmeregningen, 
og hvis noget skal repareres eller udskiftes, aftaler og 
afregner servicefirmaet dette direkte med kunden.

Fjernvarmeinstallationer kræver vedligehold
På den måde skaffer værket arbejde til de lokale service-
firmaer og optimerer driften i takt med, at returtempera-
turen bliver lavere. For kunderne er der også en gevinst. 

”Som alt muligt andet er fjernvarmeinstallationer ikke 
vedligeholdelsesfri. For at fungere optimalt skal de pas-
ses, og vi har eksempler på, at service giver besparelser 
på mellem 10 og 20 %. Kunder, der får udbedret fejl i 
forbindelse med eftersyn, oplever ofte en bedre udnyt-

telse af fjernvarmen samt mere varme-
komfort,” forklarer Villy Jensen. 

Montørbeviset giver tryghed
Villy Jensen fremhæver, at den en-
kelte montør har stor betydning for, 
hvordan ordningen i praksis bliver 
modtaget af kunderne. De forventer 

rettidig service og kvalitet i arbejdet.

”Vi vil gerne samarbejde med certificere-
de servicemontører. Certifikatet har stor 
værdi for os som værk, for det viser os, 
at montøren ikke blot har interesse for 

fjernvarme, men også har en dokumenteret viden om 
den. Det giver os en stor tryghed,” siger han. 

Mødes jævnligt med de lokale servicefirmaer
”Selvom montørbeviset er vigtigt, er det mindst lige 
så vigtigt at få sat ansigt på hinanden. Derfor holder 
vi løbende møder med de servicefirmaer, der arbejder 
sammen med os. En gang om året holder vi et aften- 
arrangement, hvor vi giver en kop kaffe og et stykke 
mad. Her får vi talt om, hvad der er godt og skidt og 
giver hinanden mulighed for at rette op.” 

”Når det fungerer hele vejen rundt, bliver vores fjern-
varmeværk også mere effektivt. Derfor står vi gerne for 
kontakten med servicefirmaerne,” runder Villy Jensen af.

Servicemontørerne har stor  
betydning for Aalborg Varme

Når det fungerer hele 
vejen rundt, bliver 
vores fjernvarmeværk 
også mere effektivt.

Derfor står vi gerne for kon-
takten med servicefirmaerne. 

Villy Jensen, Aalborg Varme A/S

Villy Jensen,  

Aalborg Varme A/S 

Aalborg Varme A/S har 85 medarbejdere og leverer 
sikker og konkurrencedygtig fjernvarme til sine kun-
der i forsyningsområdet. Værket er miljø- og arbejds-
miljøcertificeret har en tilslutning på 99 %.



Mange hundrede Hovedeftersyn og Vedligeholdelsestjek 
er man kommet op på hos Aut. VVS og Klimaservice, 
Carl Nielsens Eftf. A/S, siden firmaet blev registreret 
under Fjernvarmens Serviceordning i 2010. 
Johnny Pedersen, firmaets ejer, har gjort 
fjernvarmeservice til en af sine kerne- 
forretninger og taler varmt om ord-
ningen: 

”Det giver mange vindere, når 
eftersyn og vedligehold af fjerne-
varmeinstallationer er sat i system: 
kunderne er glade, fordi deres 
anlæg kører, som det skal, og de får 
mest mulig fjernvarme for pengene. 
Fjernvarmeværket får optimeret driften 
og sparer på energien. Miljøet bliver 
skånet, og servicefirmaer som vores har 
masser at lave.”

Samarbejder med fjernvarmeværket
Når Aut. VVS og Klimaservice, Carl Nielsens Eftf. ser-
vicerer sine kunder, sker det i samarbejde med Roskilde 
Forsyning. Værket opkræver kunden et mindre beløb 
over varmeregningen hver måned og afregner så med 
servicefirmaet for arbejdet med Vedligeholdelsestjek og 
Hovedeftersyn. 

Servicefirmaet indberetter alle detaljer online til Fjernvar-
mens Serviceordning, og værket har dermed adgang til 
alle oplysninger om det enkelte anlæg hos kunden. Det 
er med til at skabe tillid.

”Vores samarbejde med Roskilde Forsyning fungerer 
rigtig godt. De ved, hvad vi kan, og henviser til os, både 
når der kommer nye kunder, og hvis der er noget akut, 
som skal laves,” fortæller Johnny Pedersen. 

Er med til at fylde ordrebogen
På baggrund af firmaets lange erfaring med fjernvarme-
service ved han, hvor afgørende bl.a. den rigtige ind- 

regulering, den rigtige ventilstørrelse og nye termosta-
ter er, for at fjernvarmen udnyttes bedst muligt. 

Den faglighed er noget værd. Kunderne 
bliver glade for stabil og effektiv varmefor-

syning, og glade kunder er også mere 
tilbøjelige til at få lavet andre vvs-opga-
ver hos deres fjernvarmeservicefirma. 
Det er en af grundene til, at Johnny 
Pedersen holder fast i Fjernvarmens 
Serviceordning.

”Det giver ro på, når vi har faste serviceafta-
ler for flere år ad gangen. Oveni kommer så, 

at serviceaftaler er med til at fylde ordrebogen 
på andre områder, fordi de giver os en god og 
jævnlig kontakt til kunderne,” forklarer han. 

Montørbeviset gør en forskel
At være certificeret servicemontør under Fjernvarmens 
Serviceordning indebærer, at man gennemfører et fjern-
varmekursus hvert tredje år og består en prøve. Uden 
det intet montørbevis. Hertil siger Johnny Pedersen:

”På den ene side oplever jeg, at det er tidskrævende, 
når mine ansatte skal på kursus. På den anden side er 
jeg glad for de krav, der bliver stillet, for de betyder, at vi, 
der er i ordningen, rent faktisk har de kompetencer, der 
er brug for på fjernvarmeområdet.” 

Ordningen gavner 
vores VVS-forretning 
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Aut. VVS og Klimaservice, Carl Nielsens Eftf. A/S er grund- 

lagt i 1945 og ligger i Roskilde. Der er i dag fem medar- 

bejdere, der fortrinsvist arbejder med fjernvarmeservice. 

Kvalitetssikring er et nøgleord i Fjernvarmens Ser-
viceordning. Servicemontører, der ønsker at arbejde 
under ordningen, skal derfor gennemgå et 7-dages 
kursus. Emnerne er udelukkende relateret til fjern-
varme, som fx indregulering af anlæg, komponenter, 
gulvvarme, varmt brugsvand og generel energi-
optimering. Kurset afsluttes med en censorbedømt 
prøve, og montøren modtager et certifikat samt et 
personligt ID-kort; et montørbevis, der fortæller, at 
kvalifikationerne er i orden. 

For at fastholde kvaliteten i ordningen skal montø-
ren op til en ny censorbedømt prøve hvert tredje år 
(re-certificering). Her drejer det sig ikke kun om at få 
genopfrisket forskellige beregninger af vandmængde 
og ventiler, men også om at få ny viden om fx units 
og beholdere, kundevejledning og lignende.

Certificeringen sikrer, at servicearbejde udføres efter 
ensartede retningslinjer og i høj kvalitet. Det giver 
tryghed for såvel kunder som forsyningsselskaber. 
Et højt, certificeret kompetenceniveau fører også til 
et bedre samarbejde mellem fjernvarmeværker og 
servicefirmaer, bl.a. fordi man taler samme fagsprog. 
Alt sammen til gavn for en bedre udnyttelse af fjern-
varmen.

• 7 dages kursus

• Censorbedømt prøve

• Re-certificering hvert 3. år

Derfor er certificering vigtig 

Det giver ro på, når vi 
har faste serviceaftaler 
for flere år ad gangen. 
Oveni kommer så, at 

serviceaftaler er med til at fylde 
ordrebogen på andre områder.

Johnny Pedersen,  
Aut. VVS og Klimaservice, Carl Nielsens Eftf. A/S

3.556
servicemontører er 
certificeret siden 

2006

Johnny Pedersen,  
Aut. VVS og Klimaservice,  

Carl Nielsens Eftf. A/S
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Vi kan og vil forbedre fjernvarmeinstallationernes drift
Fejl er til for at blive rettet. Det kunne næsten være et 
slogan for Fjernvarmens Serviceordning. Ordningens 
systematiske tilgang til kvalitet i fjernvarmeservice har vist 
sig at være et holdbart koncept. Kvalitetskonceptet har 
været medvirkende til utallige forbedringer af fjernvarme- 
installationer i hele landet og dermed mange besparelser, 
både for værker og boligejere. Og der er stadig rigeligt at 
tage fat på fremover. 

Online indberetning giver overblik
Et væsentligt værktøj for Fjernvarmens Serviceordning er 
ordningens online indberetningssystem, hvortil service-
montører landet over leverer oplysninger om fjernvarme- 
installationen hos den enkelte kunde. Her kan fjernvarme-
værker i ordningen kigge med og på den måde få et klart 
overblik over status i deres forsyningsområde. Desuden 
giver indberetningssystemet et meget præcist billede af 
den overordnede situation for hele landet.

Kai Borggreen, sekretariatsleder for Fjernvarmens Ser-
viceordning, siger: 

”Vores statistik taler sit tydelige sprog. Når servicemon-
tørerne gennemfører et Hovedeftersyn, finder de tit fejl. 
Faktisk bliver der konstatereret fejl på over 50 % af fjern-
varmeinstallationerne. Det gode ved at opdage dem er, at 
fejlene kan blive rettet. Der er mange forskellige årsager 
til fejlene, men ofte er det for-indstillling af radiatorventiler, 
den er gal med.” 

Når det gælder ekspansionssystemer, varmtvandstempe-
ratur og automatik til vejrkompensering, er der fejl på 25 % 
af de installationer, som bliver besøgt. Der er altså et helt 
klart potentiale for at gøre det bedre. 

Fjernvarme med mindst muligt energiforbrug
Heldigvis er Fjernvarmens Serviceordning godt rustet til 
de fremtidige udfordringer: 

”Vi har fået skabt et stærkt fagligt fællesskab omkring 
service på fjernvarmeinstallationer. Vores medlemmer – 
og det er både fjernvarmeværker og servicefirmaer – har 
en fælles målsætning: et stigende antal boligejere, der 
bruger fjernvarme, skal jævnligt have foretaget eftersyn 
af deres fjernvarmeinstallationer. På den lange bane 
betyder det masser af fjern-
varme med mindst muligt 
energiforbrug. Det er 
en af grundene til, 
at vi har ensartede 
retningslinjer og 
høj kvalitet for 
servicearbejde på 
fjernvarmeinstalla- 
tioner,” siger Kai 
Borggreen. 

Kai Borggreen, Teknologisk Institut 
Sekretariatsleder for Fjernvarmens Serviceordning

20%
af installationerne får 
en forbedret afkøling på 
mellem 4 og 16 °C efter 
et Hovedeftersyn

Eftersyn gør afkølingen bedre

Gennemsnits- 
afkøling, før

Gennemsnits- 
afkøling, efter

Forbedring 

  3 °C 19 °C 16 °C

  8 °C 21 °C 13 °C

13 °C 21 °C   8 °C

18 °C 22 °C   4 °C

En analyse af ordningens Hovedeftersyn viser, at det nytter: For 20 % af 
installationerne betyder et Hovedeftersyn, at afkølingen to år efter er for-
bedret med mellem 4 og 16 °C.

Kai Borggreen er sekretariatsleder for Fjernvarmens 
Serviceordning og desuden seniorkonsulent på Tek-
nologisk Institut, der har været en aktiv medspiller i 
at udvikle og starte ordningen. Det er også Tekno- 
logisk Institut, der i dag driver sekretariatet. 

Arbejdsopgaverne spænder vidt fra at tilrettelægge 
fjernvarmemontøruddannelsen og udstede montør-
beviser, til at holde medlemsdatabasen og indberet-

ningssystemet opdateret samt gennemføre stikprø-
vekontroller. Medlemskommunikation og formidling 
af Fjernvarmens Serviceordnings målsætninger til 
omverden er også en del af ansvarsområdet.

Fjernvarmens Serviceordning på Teknologisk Institut

Sekretariatet for Fjernvarmens Serviceordning
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Når servicemontørerne gennemfører et 
Hovedeftersyn, finder de tit fejl. Faktisk 
bliver der konstateret fejl på over halv- 

delen af fjernvarmeinstallationerne. Det gode 
ved at opdage dem er, at fejlene kan blive rettet.

Kai Borggreen, Fjernvarmens Serviceordning

OVER 

50%
Så høj er fejlraten 

på fjernvarme- 
installationerne

i de private hjem

Tabellen viser forbedringspotentialet for 20 % af installationerne: jo lavere temperatur for 
afkøling, des større er forbedringspotentialet.



Det er trygt og godt at få vedligeholdt og efterset 
sit fjernvarmeanlæg af en pålidelig fagmand under 

Fjernvarmens Serviceordning. Det er flinke og ordentlige folk, 
der kommer her, og jeg bruger dem også til at ordne en dryp-
pende vandhane, eller hvad der nu skal ordnes. Jeg har lige 
forlænget vores serviceaftale med seks år.” 

Fordele for servicefirmaerne

• Et højere kompetenceniveau, 
som giver en bedre platform til salg af 
serviceaftaler.  

• Konkurrencefordele ved at kunne levere 
fjernvarmeservice sat i system og i bedre 
kvalitet. 

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

• Adgang til markedsføringsmaterialer, der 
gør det lettere at sælge serviceaftaler.  

• Mulighed for mersalg via serviceaftaler.  

• Fysisk logbog er en tydelig og blivende 
reklame hos kunden. 

• Markedsføring via www.fjr-ordningen.dk.

Fordele for fjernvarmeværkerne

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

• Bedre samarbejde med montørerne i  
ordningen, fordi de har et højere kompe-
tenceniveau og taler samme fagsprog som 
værkerne.    

• Adgang til onlineindberetninger i eget 
forsyningsområde. 

• Med serviceaftaler bliver driften af værket 
mere optimal. 

• Værket kan indberette opnåede energi- 
besparelser til Energistyrelsen.

Kvalitetssikret  
fjernvarmeservice  

har mange vindere
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Husejer, Erling Pedersen, Roskilde

Det siger en tilfreds fjernvarmekunde:

Derfor skal man melde sig ind i Fjernvarmens Serviceordning:

Ligesom Teknologisk Institut løbende tjekker, om 
autoværksteder er gode nok til at udføre service på 
biler, foretager Sekretariatet for Fjernvarmens Ser-
viceordning en kvalitetskontrol af, hvordan det går 
med eftersyn af fjernvarmeanlæg.

Alene i 2015/16 er det blevet til mere end 650 kva-
litetskontroller. Såvel indberetninger som fysiske 
anlæg udtages via stikprøver til kontrol.

Den fysiske kontrol af anlæg gennemføres sammen 
med den servicemontør, der har stået for Hoved- 
eftersynet. Fjernvarmens Serviceordning sender en 
kontrolrapport til fjernvarmeværket, og den danner 
grundlag for en dialog om, hvordan det evt. kan 
gøres bedre.

Formålet med stikprøvekontrol er dels at føre tilsyn 
med, at ordningens bestemmelser overholdes, og 
dels at sikre en løbende udvikling af ordningens 
efteruddannelser. 

Hvad går kvalitetssikring ud på?



Ordningen er en 
stærk brobygger 
Samspil mellem fjernvarmeværker og 
vvs-virksomheder er vejen frem – ikke 
mindst for servicefirmaerne. Det er 
budskabet fra arbejdsgiver- og bran-
cheorganisationen Arbejdsgiverne, 
der er med i udvalget for Fjernvar-
mens Serviceordning. Lars Christian 
Jensen, næstformand i Fjernvar-
mens Serviceordning og branchekon-
sulent hos Arbejdsgiverne, siger: 

”For os er Fjernvarmens Serviceordning et 
fantastisk værktøj til dialog. Ordningen bygger 
bro mellem vores medlemmer, de private kunder 
og fjernvarmeværkerne. Det er en klar fordel 
for vvs-installatøren at være med i ordningen, og der er 
virkelig mulighed for at bringe fagligheden i spil.”

Specialisering i fjernvarme er et stærkt kort 
Lars Christian Jensen peger på, at vvs-branchen i disse 
år oplever en øget konkurrence, og at en certificering 
under Fjernvarmens Serviceordning derfor spiller en 
rolle. Han forklarer: 

”En af de bedste anbefalinger, vi kan give vores med-
lemmer, er at specialisere sig – fx inden for fjernvarme. 
En certificering under Fjernvarmens Serviceordning er 
en platform for salg af serviceaftaler og giver desuden 
mulighed for mersalg.” 

Kernen i kvalitetssikringen er stikprøver
For at sikre kvaliteten i arbejdet hos kun-

den tager Fjernvarmens Serviceordning 
løbende ud til kundernes installationer 
i privatboligen og fører tilsyn med, om 
ordningens bestemmelser overholdes. 
Lars Christian Jensen mener, at den-
ne stikprøvekontrol er én af ordnin-

gens styrker:

”Det er vigtigt for installatørerne, at arbej-
det er udført fagligt korrekt, og det bidrager 

stikprøvekontrollen til. Den kan bekræfte både 
kunde og installatør i, at arbejdet er udført 
korrekt, eller den kan give et fingerpeg om 

potentiale for forbedring, som kan udføres, så kunden 
fortsat er tilfreds med anlægget.”

Ordningen bygger bro
Ifølge Lars Christian Jensen har mange vvs-installatører 
et ønske om at blive bedre til at samarbejde med forsy-
ningsselskaber – og det kan de gennem Fjernvarmens 
Serviceordning.

”Det er ikke altid lige let for fjernvarmeværker og vvs- 
installatører at finde hinanden i praksis. Her kommer 
Fjernvarmens Serviceordning ind i billedet med et stærkt 
tilbud om at fremme dialogen og sætte samarbejdet på 
skinner ud fra forskellige modeller og køreplaner. Det 
synes jeg, vi skal synliggøre endnu mere i de kommende 
år,” runder Lars Christian Jensen af. 

Om Arbejdsgiverne

Arbejdsgiverne er en arbejdsgiver- og brancheforening 
for 2.200 industri-, maskin-, el- og vvs-virksomheder 
med i alt ca. 16.500 medarbejdere. Arbejdsgiverne 
arbejder for fair konkurrence, kvalitet og høj faglighed. 
Arbejdsgiverne er repræsenteret i en lang række politi-

ske og faglige udvalg og er den største medlemsorgani-
sation i Håndværksrådet.

Lars Christian Jensen,  

Arbejdsgiverne

1312

For os er Fjernvarmens 
Serviceordning et fanta-
stisk værktøj til dialog. 
Ordningen bygger bro 

mellem vores medlemmer, de 
private kunder og fjernvarme-
værkerne.

Lars Christian Jensen, Arbejdsgiverne

Fast medlem af udvalget for Fjernvarmens Serviceordning



Faglighed skal også 
være i fokus i morgen 
Kvalitetssikret fjernvarme er også vigtigt i fremtiden. Det 
siger Birger Tannebæk Christiansen, teknisk konsulent 
hos TEKNIQ og en af initiativtagerne bag Fjernvarmens 
Serviceordning. Han understreger, at det faglige niveau 
skal være i orden, når et servicefirma sender en montør 
ud for at servicere et anlæg.

”TEKNIQ er en del af Fjernvarmens Service-
ordning, fordi vores medlemsvirksom-
heder servicerer fjernvarmekunderne. 
Og vi vil gerne være med til at sikre 
arbejde af høj kvalitet og bedre af-
køling, som er til gavn for energi- 
forbruget – både i hjemmene og 
på værket,” siger han.

Store krav til certificering  
Certificering har altid været ordning- 
ens omdrejningspunkt, og man bliver 
kun certificeret servicemontør efter et 
målrettet kursusforløb og en bestået 
censorbedømt prøve. Ikke alle består 
prøven i første hug, og det er med til at 
skabe respekt for certificeringen ifølge 
Birger Tannebæk Christiansen.

”At blive certificereret servicemontør er ikke noget, man 
bare bliver uden videre. Det kræver en højt specialiseret 
viden, og arbejdet med fjernvarmeanlæg skal udføres 
af fagfolk, der har forstand på det. Derfor vægter vi 
faglighed, dygtiggørelse og certificering højt, og det vil vi 
fortsætte med at have fokus på,” siger Birger Tannebæk 
Christiansen.

Energieffektiv varmeforsyning 
Fjernvarmeinstallationer kan holde længe og fun-

gere optimalt, hvis de løbende bliver vedlige- 
holdt og efterset. Det sker for et stigende 
antal af dem, men der er stadig potentiale 
for at gøre det bedre, mener han.

”Hvad skal vi bruge de næste 10 år på? Mit 
bud er, at vi skal arbejde for en holdnings-

ændring, sådan at det for fjernvarmekun-
derne bliver mere og mere naturligt at få udført 

service på fjernvarmeanlægget. Det er til gavn 
for kunden, for fjernvarmeværkerne og i sidste 
ende for en energieffektiv varmeforsyning,” slutter 
Birger Tannebæk Christiansen.

Birger Tannebæk  
Christiansen, TEKNIQ  

Installatørernes Organisation
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Hvad skal vi bruge de 
næste 10 år på? Mit bud 
er, at vi skal arbejde for 
en holdningsændring, 

sådan at det for fjernvarme-
kunderne bliver mere og mere 
naturligt at få udført service på 
fjernvarmeanlægget.

Birger Tannebæk Christiansen, TEKNIQ

Om TEKNIQ

TEKNIQ repræsenterer ca. 2.800 tekniske installations- 
virksomheder. Installationsbranchen beskæftiger 
42.000 medarbejdere og har en årlig omsætning på 47 
milliarder kroner. Medlemsvirksomhederne beskæftiger 

sig med tekniske installationer, primært indenfor det 
autoriserede område. 

Fast medlem af udvalget for Fjernvarmens Serviceordning

Servicemontør Christian Wind, Jagtvejens VVS, 
i gang med et Vedligeholdelsestjek. 



Fjernvarmens Serviceordning
Teknologisk Institut

Gregersensvej 2 - 2630 Taastrup

Tlf.: 72 20 25 50 
Telefontid: 9.00 – 12.00

fjr-ordning@teknologisk.dk

Vil du også være med i Fjernvarmens 
Serviceordning? Kontakt os her:

www.fjr-ordning.dk

Fjernvarmens Serviceordning
Teknologisk Institut

Gregersensvej 2 - 2630 Taastrup

Tlf.: 72 20 25 50 
Telefontid: 9.00 – 12.00

fjr-ordning@teknologisk.dk

Fjernvarmens Serviceordning

Fjernvarmens Serviceordning består af repræsentan-
ter fra brancheforeningerne og fjernvarmeværkerne. 

På www.fjr-ordningen.dk finder du vores ved-
tægter, der beskriver ordningen i detaljer. Det fælles 
mål for ordningens medlemmer er at få flere bolig- 
ejere, boligselskaber og andre, der bruger fjernvarme, 
til at få foretaget jævnlige Vedligeholdelsestjek og  
Hovedeftersyn af deres fjernvarmeinstallationer.


