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Gaskunderne tager stilling til deres fremtidige
boligopvarmning
Evida fik i 2020 ca. 1.000 nye boligkunder, mens ca. 5.000 kunder,
svarende til ca. 1 procent af Evidas
kunder, udskiftede deres gaskedel
til en anden opvarmningskilde.
En ny analyse af gaskundernes
forventning til deres fremtidige
opvarmning peger på, at dette
tempo forventes at stige markant
de kommende år. Skiftet væk fra
gas træffes i høj grad ud fra
gaskedlens alder.
Tekst Malene Hadrup
Evida
mha@evida.dk

Regeringen og partierne bag klimaaftalen har indgået aftale og besluttet en række støtteordninger, der
skal understøtte målsætningen om
at udfase ca. 120.000-170.000 gasfyr
inden 2030. Det betyder, at gasforbruget fra de private husholdninger
forventes at ændre sig markant de
kommende år.
Af hensyn til planlægning og en
effektiv forvaltning af gasinfrastrukturen har det betydning for Evida
som gasdistributionsselskab at vide,
hvor i landet konverteringerne vil
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49.000 af Evidas kunder forventer at skifte til en anden opvarmningskilde
inden for to år. Foto: Evida

ske og i hvilken hastighed.
Evida har derfor i samarbejde
med Energistyrelsen gennemført en
adfærdsanalyse blandt selskabets
kunder, der bl.a. afdækker, om konverteringerne væk fra gas forventes
at ske spredt rundt i hele Danmark,
om nogle dele af Danmark kan forventes at konvertere før andre, og

om der er dele af landet, hvor der er
særlige udfordringer ved at konvertere til en anden opvarmningskilde.
”Analysen giver vigtig viden
om, hvad der driver gasforbrugernes valg, og hvad vi kan forvente
de kommende år. Gassektoren,
som ellers har udviklet sig stabilt
over mange år, ser ind i markante

forandringer de kommende år. Jo
mere data og viden vi og resten af
energisektoren har at stå på, jo bedre kan vi sikre en effektiv og smidig
omstilling,” siger Peter Kristensen,
chef for Marked- og Forretningsudvikling i Evida.
25.009 af Evidas kunder har besvaret spørgeskemaundersøgelsen.

Uddrag af analysens resultater
Adfærdsanalysen viser, at 13 procent eller 49.000 af Evidas kunder
forventer at skifte til en anden

opvarmningskilde inden for to år.
Over halvdelen i denne gruppe (56
procent) begrunder forventningen
med, at gaskedlen er ved at være
gammel. Næsthyppigste årsag er
muligheden for at få tilskud (42 procent), skarpt forfulgt af ønsket om
en mere klimavenlig opvarmning (40
procent). Endelig tilkendegiver knap
en tredjedel (30 procent), at de ønsker en billigere opvarmningskilde.
Set i et længere perspektiv viser
analysen, at 81 procent af gaskunderne forventer at vælge en anden

opvarmningsform, næste gang de
skal vælge opvarmningskilde. 19
procent forventer at vælge gas igen.
Konverteringen væk fra gas vil ske
spredt rundt i hele landet - dog med
højere hastighed i nogle områder.
Sandsynligheden for, at gaskunderne
i Vestjylland og Nordjylland køber
en gaskedel igen, er henholdsvis 26
procent og 24 procent. I de øvrige
landsdele er sandsynligheden for, at
gaskunderne køber en gaskedel igen
under 20 procent.
Analysen bekræfter, at alderen
på gaskedlen også i en længere tidshorisont er den overvejende udløsende faktor for beslutningen om at
udskifte gaskedlen. Således svarer 64
procent, at de regner med at skifte
gaskedlen ud, når den når den alder,
hvor den typisk stopper med at virke, eller når den går i stykker.
Og når valget af den næste opvarmningskilde skal træffes, er økonomien den vigtigste prioritering.
Det gælder på tværs af landet, dog
således at jo længere du rykker mod
vest, jo højere vægtes økonomien.
Økonomiske faktorer prioriteres
på tværs af landet som tre ud af de
fire vigtigste faktorer i valget. Det
drejer sig om den årlige udgift til
varme (prioriteret af 76 procent),
det nye anlægs pris (prioriteret af 59
procent) og det økonomiske tilskud
til det nye anlæg (prioriteret af 37
procent). Anlæggets klimavenlighed
lægger sig ind på en tredjeplads
(prioriteret af 44 procent), når ny
opvarmningskilde skal vælges.
Når det handler om klimaet, så
vægtes det forskelligt på tværs af
landet. 50 procent af gaskunderne
i Københavnsområdet vælger med
afsæt i anlæggets klimavenlighed,
mens 36 procent af nordjyderne siger, at de prioriterer klimavenlighed,
når de skal beslutte, hvilken opvarmningskilde der skal opvarme huset.
Resultaterne af analysen ”Gaskundernes forventninger til deres fremtidige opvarmning” er tilgængelige
for alle interesserede på evida.dk
under nyheder.

En adfærdsanalyse blandt 25.000 af Evidas gaskunder giver vigtig viden om, hvilken
boligopvarmning de vil vælge fremover.
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