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Resumé
Som et led i at nå målet om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70% i 2030 spiller udfasningen af gasfyr en stor rolle.
For at sikre en erfaringsopsamling og bidrage til fremadrettede
tiltag i forhold til udfasning af naturgasfyr hos private boligejere,
afdækker denne antropologiske undersøgelse gasfyrsejernes
barrierer for at vælge varmepumpen som opvarmningsform.
Undersøgelsen er baseret på 12 interviews med boligejere, der
inden for de seneste 2 år har udskiftet et gammelt gasfyr med
enten et nyt gasfyr (kaldet "gasfyrvælgerne") eller konverteret til
en luft til vand-varmepumpe (kaldet "varmepumpevælgerne").
Analysens tre dele følger den tidslige proces, informanterne
befinder sig i, før, under og efter udskiftningen af det gamle
gasfyr.
Undersøgelsen viser, at afgørende faktorer for at konvertere sit
gasfyr til en varmepumpe, er:
•

•

•

•

•

•
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Fraværet af en akut situation hvor gasfyret er brudt
sammen.
Tid til at undersøge mulighederne for en ny opvarmningsform.
Et ønske om at fremtidssikre boligen. Dette forekommer
især, hvis man påtænker fremtidigt salg.
Erfaring som husejer: jo længere tid man har været husejer,
jo mere tilbøjelig er man til at vælge varmepumpen, idet
man med årene har opnået et større overblik over mulighederne for opvarmning. De uerfarne husejere i under
søgelsen er mere tilbøjelige til at vælge et nyt gasfyr.
Mulighed for at stifte bekendtskab med varmepumpen i
aktion. Enten hos andre borgere eller alternativt gennem
erfaringer med luft til luft-varmepumper i sommerhuse.
Ønsket om at gøre noget godt for klimaet.

Undersøgelsen viser modsat, at afgørende faktorer for ikke at
vælge varmepumpen, er:
•

•

•

Investeringsomkostningen er for høj, og den totale økonomi
i at vælge varmepumpen er uigennemskuelig (herunder
tilbagebetalingstider, tilskud og afgiftsnedsættelser).
Luft til vand-varmepumpen har en ude-del, der støjer og
skæmmer huset.
Gasfyret er fortsat attraktivt, da investeringsomkostningen er lav og gasfyret ikke har en ude-del, der støjer og
skæmmer huset.

Informanterne laver selv research, når gasfyret skal udskiftes,
og det er på foranledning af denne, at hele 10 ud af 12 informanter beslutter sig for enten en varmepumpe eller et gasfyr.
Selvom beslutningsprocesser sjældent er lineære, er det
alligevel slående, at installatørens indflydelse på informanternes valg umiddelbart virker lav, da denne først involveres,
når beslutningen om det ene eller andet mere eller mindre er
truffet. Informanterne fortæller desuden, at de udelukkende
oplever at få rådgivning om den opvarmningsform, de selv
henvender sig om. For at sikre større indflydelse fra fag
personer bør installatøren, der vurderer, at gasfyret skal skiftes
i første omgang, være en kilde til at påvirke borgeren i retning
af varmepumpen som et godt alternativ. Samtidig bør behovet
for god, skriftlig information og mulighed for uvildig rådgivning
ikke negligeres, idet informanterne i høj grad bruger internettet eller sociale relationer til at opnå viden fremfor indledningsvist at kontakte installatører.
Der er fortsat en opfattelse af, at gasfyret er en relativt klimavenlig løsning, og kampagner bør afhjælpe dette. Undersøgel
sen viser dog også, at der på bare de seneste 1-2 år er sket en
ændring i informanternes opfattelse af gasfyret, men at der
stadig er behov for at udbrede budskabet.

Del 1: “Før”

Del 2: “Under”

Del 3: “Efter”

Informanten har et udgangspunkt for udskiftning af
gasfyret, der består af vedkommendes alder, erfaring, timing
mv.

Informanten oparbejder en
viden, når denne skal udskifte
sit gasfyr, der består af egen
research og eventuel kontakt
med installatører/rådgivere.

Informanten har nogle efterrationaliseringer om den nye
varmepumpe eller det nye
gasfyr - fx om det lever op til
deres forventninger.

Transition

Baggrund og formål
Som et led i at nå målet om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70% i 2030
spiller forsyningssektoren en stor rolle, da denne har potentiale til at bidrage med en
reduktion på 12 mio. ton CO2 (Regeringens klimapartnerskaber 2020:5). For nærværende undersøgelse er det særligt den store rolle udfasningen af naturgas og olie
i den individuelle opvarmning spiller, der er interessant, da denne udfasning kan
bidrage med en reduktion på ca. 3 mio. ton CO2 frem mod 2030 (Regeringens klima
partnerskaber 2020:30). På nuværende tidspunkt findes der ca. 375.000 naturgasfyr
og 80.000 oliefyr i private hjem i Danmark. For at opnå den mulige reduktion er det
nødvendigt at erstatte 70% af naturgasfyrene med alternativ opvarmning som varmepumper eller fjernvarme, og at de resterende 30% opvarmes med grøn biogas. For
oliefyrene er det nødvendigt, at 95% af disse erstattes med alternativ opvarmning som
fx varmepumper (Regeringens klimapartnerskaber 2020:30).
For at sikre en erfaringsopsamling og en dybere forståelse af boligejernes proces i
forhold til udfasning af naturgasfyr, udføres i denne undersøgelse dels et litteraturstudie, og dels en antropologisk undersøgelse af gasfyrsejernes tendens til at vælge
eller fravælge varmepumpen som opvarmningsform. De tidligere undersøgelser om
emnet er primært af kvantitativ karakter, og denne antropologiske undersøgelse
supplerer disse ved - med en kvalitativ tilgang bestående af 12 interviews - at opnå
en dybere forståelse af boligejernes reelle barrierer, behov og adfærdsmønstre i
processen, når et gasfyr skal udskiftes til enten et nyt gasfyr eller en varmepumpe.
Undersøgelsens indsigter kan blandt andet bruges til fremtidige kampagner målrettet
gasfyrejerne.
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Rapportens opbygning
Rapporten indledes med et litteraturstudie, der bidrager med
en erfaringsopsamling forud for analysen. Dernæst beskrives
undersøgelsens metodiske tilgang.

sætninger og påvirkes af forskellige omstændigheder, der har
indflydelse på deres endelige valg af enten et nyt gasfyr eller en
varmepumpe¹.

Selve analysen falder i tre dele, som følger den tidslige proces,
informanterne befinder sig i, før, under og efter udskiftningen af
deres gasfyr. I denne proces er de underlagt forskellige forud-

Rapporten afsluttes med en konklusion og anbefalinger til,
hvordan man kan sætte ind i denne proces for at sikre, at flere
bliver hjulpet til at vælge et alternativ til gasfyret.

Figur 1

Analysens tre dele, der afspejler den

tidslige proces i udskiftningen af et gasfyr. Del 1
og del 2 udgør tilsammen faktorer, der påvirker

Del 1: “Før”

borgerens beslutningsproces under udskiftning
af et eksisterende gasfyr, mens del 3 omhandler
faktorer, der kan påvirke fremtidige beslutnings-

Informanten har et udgangspunkt for udskiftning af gasfyret, der består af
informantens alder, erfaring, timing mv.

processer og vurderer udskiftningsparatheden i
dag.

Del 2: “Under”
Informanten oparbejder en viden, når denne skal udskifte sit gasfyr, der
består af egen research og eventuel kontakt med installatører/rådgivere.

Del 3: “Efter”
Informanten har nogle efterrationaliseringer om den nye varmepumpe eller
det nye gasfyr - fx om det lever op til dennes forventninger.

Note 1
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Vedrørende disse omstændigheder: se beskrivelsen af “kontekst” i rapportens afsnit: “Beslutningsproces og målgruppeindsigter”

Transition

Litteraturstudie
Energistyrelsen ønsker at fremme konverteringer af varmeformer som naturgas- og oliefyr til alternative opvarmningsformer, enten kollektiv fjernvarme, hvor det er muligt, eller
alternativt individuelle varmepumper. I den forbindelse er der
de seneste år gennemført en række undersøgelser af varmepumper samt konverteringer af både oliefyr og naturgasfyr,
og indsigterne fra disse undersøgelser opridses i følgende
litteraturstudie.
Udfasningen af gasfyr er et nyere fokus, mens udfasningen af
oliefyr i årevis har haft stor opmærksomhed, og det er væsentligt at kigge på, hvilke læringspunkter man kan overføre, når
man vil udfase oliefyr versus gasfyr, men også hvilke faktorer,
der adskiller de to processer.
Hvor størstedelen (61%) af de danske oliefyr er at finde i
land-, mellem- og yderkommunerne, særligt Syddanmark og
Midtjylland (Energistyrelsen 2019b:23), er naturgasfyret især
udbredt i bynære områder, fx i byer som Holbæk, Allerød og
Helsingør. Dette kan betyde en forskellig socioøkonomisk
beboersammensætning samt prissætning af husene i områder
med oliefyr versus gasfyr. Desuden fortæller nyere under
søgelser, at oliefyrejere generelt er mere udskiftningsparate
i forhold til at vælge en anden opvarmningsform end gasfyr
ejerne (Energistyrelsen 2019a, Energistyrelsen 2019b). En
undersøgelse, der bygger på 2004 telefoniske spørgeskema
besvarelser fra oliefyrsejere udvalgt gennem en stikprøve fra
BBR, viser, at 3 ud 5 husstande ville udskifte deres oliefyr med
en anden varmekilde, hvis det gik i stykker i morgen, samt at
halvdelen af oliefyrejerne har opsøgt information om energi
forbedringer (Energistyrelsen 2019a:2-3). Af dem, der ville
vælge en alternativ opvarmningsform, ville 23% vælge en luft
til vand-varmepumpe (Energistyrelsen 2019a:4). Mens omtrent
60% af oliefyrejerne altså gerne vil skifte deres oliefyr med
en anden varmekilde, viser en undersøgelse om gasfyrejerne
fra samme år, at hele 59% af gasfyrejerne blot ville udskifte
deres nuværende gasfyr med et nyt gasfyr, hvis det gamle gik
i stykker i morgen (Energistyrelsen 2019b:2). Dog viser under
søgelsen også, at 64% trods alt vil være positivt indstillet over
for tilbud om alternativ opvarmning (Energistyrelsen 2019b:2).
Hvorvidt man er villig til at vælge netop en varmepumpe fremfor
at bevare den vante opvarmningsform i boligen, kan i høj grad
hænge sammen med kendskabet og tilliden til varmepumper. En
undersøgelse fra 2015 viste, at borgere på daværende tidspunkt
havde svært ved at koble behovet for en ny varmekilde med
valget om en varmepumpe, da varmepumper baserer sig på
nye teknologier (Dansk Energi/Energistyrelsen 2015). Et stort
fokus på at udbrede viden om varmepumper de seneste år har
dog båret frugt, idet et manglende kendskab til varmepumper
generelt ikke er tendensen i senere undersøgelser af borgernes
viden (Transition 2018b:6). Dog er et kendskab ikke nødven-
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digvis lig med tillid til teknologien og dens evne til at opvarme
boligen problemfrit, og der kan ifølge en undersøgelse fra 2017
være et stort potentiale for forbedringer af varmepumpernes
effektivitet, hvilket i langt de fleste tilfælde hører under installa
tørens ansvarsområde (Teknologisk Institut & Insero Energy
2017:27). Denne undersøgelse viste, at varmepumpens effektivitet ofte er lavere end forventet, hvilket kan give problemer
med at varme boligerne op, og at det derfor er nødvendigt
med bedre uddannelse af installatørerne samt kvalitetssikring
og løbende kontrol af anlæggene (Teknologisk Institut & Insero
Energy 2017:49-50). Dog har der også været fokus herpå siden
undersøgelsen blev udført i 2017, hvorfor tilstanden kan være
forbedret.
En nyere undersøgelse fra 2020 belyser også problematikken
om varmepumpens evne til at varme danske boliger tilstrækkeligt op, og sammenligner investeringen i varmepumper med
investeringer i energirenovering af klimaskærmen (Teknologisk
Institut 2020). Undersøgelsen tager udgangspunkt i, at det
traditionelt anbefales at renovere boligens klimaskærm, før
der installeres en varmepumpe (Teknologisk Institut 2020:2).
Dog er hovedkonklusionen, at varmepumpen giver den bedste
økonomiske besparelse ift. investeringen, og det er dermed
bedre at udskifte et oliefyr med en varmepumpe, end det er at
beholde oliefyret og renovere. Det er altså, modsat tradition
elle anbefalinger, mere økonomisk fordelagtigt at starte med
at installere en varmepumpe fremfor at starte med at energi
renovere, såfremt man ikke har råd til begge tiltag på samme tid
(Teknologisk Institut 2020:5-7).
Barriererne for husejernes valg om at konvertere deres
opvarmningsform til en varmepumpe er yderligere afdækket
i ELFORSK projektet ”Varmepumper i helårshuse: Barrierer i
anskaffelsesprocessen” (Green Lab Brugerinnovation m.fl. 2019).
Denne undersøgelse tager udgangspunkt i en spørgeskema
undersøgelse blandt 250 boligejere, der har købt en luft til
vand-varmepumpe. Generelt viser undersøgelsen, at kun 11%
af boligejerne har fundet anskaffelsesprocessen svær, og at
hele 89% synes, at varmepumpen fungerer som forventet eller
bedre (Green Lab Brugerinnovation m.fl. 2019). Dermed er
husejerne heldigvis tilfredse med deres nye varmepumpe, men
der peges på, at de væsentligste barrierer for at vælge den i
første omgang er manglen på rådgivning, indhentning af tilbud
og informationssøgning; fx har kun 8% brugt Varmepumpe
ordningens installatørliste og TEKNIQs VE-installatører.
Derudover er den økonomiske investering en stor barriere, idet
kun 40% er villige til at investere mere end 60.000 kr., og en ny
varmepumpeinstallation ofte løber op i omegnen af 100.000 kr.
(Green Lab Brugerinnovation m.fl. 2019:7-13). I forlængelse heraf
anbefaler undersøgelsen, at nærvarme og leasing er vigtige
faktorer i udbredelsen af varmepumper (Green Lab Bruger
innovation m.fl. 2019:15).
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Lauritzen Consulting har i den forbindelse lavet en a
 nalyse af
markedet for varmepumpeabonnementer (også kaldet nær
varme) i Danmark (Lauritzen Consulting 2019:2). Denne type
varmepumpeinstallation har den fordel, at den kan minimere
barrieren ved en investering i en ny varmepumpe, da der her
er tale om en førstegangsinvestering på omkring 30.000 kr.
samt en efterfølgende mindre årlig lejeudgift. Undersøgelsen
vurderer derfor også, at der er et klart behov for at støtte
varmepumpeabonnementer til dem, der ikke har råd til selv at
investere i en luft til vand-varmepumpe (Lauritzen Consulting
2019:2). Konklusionen er dog, at der pt. er utilstrækkelig kon
kurrence på området til, at løsningen bliver rigtig fordelagtig 
for kunderne (Lauritzen Consulting 2019:13,18).
En spørgeskemaundersøgelse fra Ea Energianalyse blandt ca.
1000 naturgaskunder undersøger sammenhængen mellem
brugerøkonomi og brugerens tilbøjelighed til at skifte til VE-
alternativer, samt hvordan denne påvirkes gennem kombina
tionen af forskellige virkemidler (Ea Energianalyse 2020:6).

Deres konklusion er, at hvis målet om udfasning af naturgasfyr skal nås, er det nødvendigt at kombinere økonomiske
virkemidler, herunder høj CO2-afgift og lavere elvarme-afgift,
rådgivning ved at ændre forbrugeradfærd gennem målrettet
kontakt, oplysning og vejledning samt forbud, påbud og
standarder (Ea Energianalyse 2020:7). De generelle forhold
omkring udfasningen af naturgas samt tidligere under
søgelser opsummeres i Concito og Rådet for Grøn Omstillings
fremsynsnotat fra 2020 (Concito og Rådet for Grøn Omstilling
2020). Ligesom Ea Energianalyse påpeger de, at det grundet
stor træghed i konverteringerne af gasfyr er nødvendigt at
tage virkemidler som tilskud, forbud, prisjusteringer, afgifter
og rådgivning i brug (Concito og Rådet for Grøn Omstilling
2020:3). To vigtige pointer er desuden, at skiftet til en varmepumpe eller til fjernvarme giver stort set samme årlige omkostninger for forbrugeren som opvarmning med naturgasfyr,
samt at der er behov for kompetente rådgivere til at rådgive
forbrugerne for at sikre, at flest muligt konverterer (Concito og
Rådet for Grøn Omstilling 2020:18-20).

Beslutningsproces og målgruppeindsigter
Foruden ovenstående undersøgelser er et kort teoretisk overblik over målgruppeindsigter og de beslutningsprocesser, man
skal søge at påvirke i udfasningen af gasfyr, givtigt.
Selve beslutningsprocessen vedr. energirenovering er
beskrevet i seks faser i Beslutningshjulet, der er udviklet af
Transition (Transition 2016). Modellen er illustreret som et hjul,
fordi borgerens beslutningsproces sjældent er lineær, og det er
heller ikke sikkert, man skal igennem alle faser. Hjulet illustrerer bevægelse, men det illustrerer også, at det kan stoppes,
og at processen kan gå i stå. Borgeren er nemlig omgivet af
en kontekst, som kan påvirke beslutningsprocessen, hvilket er
særligt interessant i denne undersøgelse, da konteksten kan
begrænse eller fremme valget om en varmepumpe kontra et
nyt gasfyr.

for, hvilke tiltag man har mulighed for at udføre i sin bolig.
•

Materialiteten: Selve bygningens arkitektoniske og fysiske
muligheder sætter en ramme for renoveringstiltag. Når
det gælder varmepumper kan eksempelvis klimaskærmen
være en begrænsende faktor, hvis boligen i sin nuværende
stand ikke vurderes at kunne varmes op med varme
pumpens lavere fremløbstemperatur. Boligen kan også
være placeret for tæt på anden beboelse til, at krav om
afstand og støj til nærmeste nabo fra en luft til vand-varmepumpe kan overholdes.

•

Den sociale struktur: Hermed menes lovgivning samt
normer og værdier i borgerens omgangskreds. Det kan
påvirke valget betydeligt, hvem man taler med, har tillid til,
og hvilke sociale fora man modtager gode råd fra.

•

Egen viden: Viden om faktiske muligheder og konsekvenser
af til- og fravalg er naturligvis noget af det, der påvirker det
endelige valg.

Konteksten består af:
•

•
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Livsstadier: Hvor i livet borgeren befinder sig, påvirker de
valg, der træffes. Arbejdsløshed eller sygdom kan eksempelvis påvirke økonomi og overskud i en negativ retning,
ligesom flytning, nyt job eller familieforøgelse er eksempler
på livsstadier, der kan påvirke i både positiv eller negativ
retning: nyt job kan sikre økonomisk stabilitet, flytning
kan betyde, at man gerne vil sætte et nyt hus i stand, og
familieforøgelse kan betyde, at man ønsker mere plads
eller komfortforbedringer. Samtidig kan de gode intentioner drukne i den travlhed eller økonomiske ændringer,
som disse eksempler også kan afføde.
Det økonomiske råderum: Både den private økonomi og
den langsigtede gevinst ved en renovering betyder noget

En undersøgelse udført af Transition om renoveringspraksisser
på tværs af forskellige borgere har desuden fremlagt seks
persontyper, der kan bruges til at skabe en dybere forståelse af
borgernes nuancerede verdener og dermed den kontekst, de
befinder sig i (Transition 2018a). Persontyperne, der fremkom i
undersøgelsen, kaldes ”Den travle borger”, ”Den sparsomme
lige borger”, ”Den ordentlige borger”, ”Verdensborgeren”,
”Handymanden” og ”konkurrencemennesket”. Disse kan
anvendes til at målrette kampagner og information yderligere,
men i denne undersøgelse er persontyperne primært anvendt
som baggrundsviden for kriterierne for informantudvælgelse,

Transition

Litteraturstudie

da persontyperne vidner om forskelle i modtagelighed over for
nye tiltag i boligen, som delvist knytter sig til forskellige livs
stadier og aldersgrupperinger. Særligt interessante for nærværende undersøgelse er ”Den travle borger” og ”Den ordentlige
borger”. Den travle borger er karakteriseret ved at have meget
lidt tid til renoveringer, ofte stå med akutte reparationer og

Figur 2

særligt være småbørnsfamilier, der er relativt nye boligejere.
Den ordentlige borger er på mange måder en modsætning
hertil, da denne ofte er ældre, gift, har boet i hus i mange år
og løbende udfører renoveringer. Den ordentlige borger er
grundig og værdsætter tryghed og komfort, hvorfor der også
kan være en vis skepsis over for nye løsninger.

Beslutningshjulet, der viser de seks

faser i beslutningsprocessen og den kontekst,
borgeren er omgivet af, der kan påvirke
beslutningen.

Livsstadier

Økonomi

Indsigt; erkende
problem/behov

Tvivl;
om de skal

Implementering

Overbevisning

Social
struktur

Materialitet
Tvivl;
hvad de skal

Beslutning;
at de skal

Viden
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Metode
Som beskrevet i foregående afsnit har tidligere undersøgelser
primært taget udgangspunkt i kvantitative metoder, herunder
telefoniske spørgeskemaundersøgelser. Denne undersøgelse
tager derimod udgangspunkt i 12 dybdegående, kvalitative
interviews med borgere, der inden for de sidste to år enten har
skiftet deres gamle gasfyr ud med et nyt gasfyr, eller skiftet
deres gamle gasfyr ud med en varmepumpe. En fordel ved at
vælge dem, der for nyligt har udskiftet deres varmekilde,
er, at de har konverteringsprocessen frisk i erindringen og
dermed bedre genkalder deres overvejelser om opvarmningsform, den rådgivning, de modtog, og hvordan denne påvirkede
deres valg.
Fordelen ved dybdegående interviews er, at man ikke blot
kan spørge ind til hvilke valg borgeren træffer, men i højere
grad hvorfor valgene træffes, fordi man kan forfølge de svar,
informanterne giver, hvilket er fraværende i en kvantitativ
undersøgelse. Formålet hermed har været at dykke ned i
nogle af de problematikker, der har vist sig relevante i tidligere
undersøgelser, for at få indblik i den adfærd og de barrierer, der
ligger bag valget om at konvertere fra gasfyr til varmepumpe.
Af samme grund har informanterne i nærværende undersøgelse
heller ikke haft mulighed for at skifte til fjernvarme i de områder,
de bor i, hvorfor valget om at skifte deres gamle gasfyr i praksis
har begrænset sig til valget om enten et nyt gasfyr eller en
varmepumpeløsning.
Rådgivningsvirksomheden Wilke har stået for informantrekrutteringen grundet deres tidligere arbejde med undersøgelser af
gasfyrejere, og en deraf følgende stor pulje af informanter at
kunne rekruttere fra til yderligere undersøgelser. For at sikre
bedst mulig repræsentativitet er informanterne udvalgt ud fra
en spredning på en række parametre, herunder borgernes alder,
bopæl samt husenes alder. Tabel 1 viser en oversigt over informanterne samt de parametre, de er udvalgt efter. Pseudonymet
indikerer, hvad borgerens betegnes med, når der refereres til
vedkommendes udtalelser i undersøgelsen. Alle informanter er
derved anonymiseret.
Som vist i tabel 1 består informantgruppen af 7 borgere, der
har konverteret fra et gasfyr til et nyt gasfyr, og 5 borgere, der
har konverteret fra et gasfyr til en luft til vand-varmepumpe.
Med denne fordeling var det muligt at få indblik i motivations
faktorer og barrierer for at vælge eller fravælge varmepumpen.
Ingen informanter i undersøgelsen har skiftet til jordvarme,
hvilket ikke har været et decideret ønske om at fravælge
informanter med jordvarme, men mere et resultat af, at der
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ikke i den tidsmæssige ramme for informantrekrutteringen blev
fundet nogle borgere med jordvarme, der ønskede at deltage
i undersøgelsen. Dog er den ”nemmeste” etableringsløsning,
hvis man udskifter sit gasfyr med en varmepumpe, også en
luft til vand-varmepumpe, da denne ikke kræver nedgravning
af jordslanger og investeringsomkostningerne er betydeligt
lavere. Til gengæld kommer luft til vand-varmepumpen med en
række ”ulemper”, som ikke vil opleves ved jordvarmen, nemlig
en ude-del, der kan støje og skæmme huset. Dermed er luft til
vand-varmepumpen også den af de to typer varmepumper, der
er mest interessant at undersøge barriererne for, da barriererne
for jordvarme traditionelt begrænser sig til en større økonomisk investering samt tilstrækkelig plads til at nedlægge
jordslanger på ens grund.
Herudover er borgerne udvalgt på baggrund af husenes
byggeår for at afdække huse af forskellig isoleringsmæssig
stand, da optimering af klimaskærmen kan være nødvendig
før indkøb af en varmepumpe for at få det fulde opvarmningspotentiale. Da denne gruppe kunne være tilbøjelige til at
fravælge varmepumpen, fordi det kræver en ekstra investering
i renovering af klimaskærmen, er der en overvægt af boliger
bygget før 1980.
Den geografiske placering af informanterne har været afgjort
af, hvor den største koncentration af gasfyr er, samt kom
munale variationer ift. planer om fjernvarmenet eller stigende/
faldende huspriser. Der er derfor en overvægt af borgere fra
Nordsjælland, fordi der her er en stor koncentration af gasfyr,
og dette sandsynligvis er et andet socioøkonomisk segment,
end man har haft med at gøre i processen med udfasning af
oliefyr. De resterende borgere er fordelt over resten af Sjælland og Midt- og Nordjylland.
Udgangspunktet for udformningen af interviewguiden har
været emner fra tidligere undersøgelser (se litteraturstudie):
blandt andet hvilke barrierer og fordele, borgerne ser ift.
udskiftning af gasfyret, hvilke behov borgerne har i konverteringen fra gasfyr til varmepumpe, samt hvorvidt den generelle
opmærksomhed på varmepumper og udfasning af fossile
brændsler har påvirket borgerne.
I den følgende analyse bliver gruppen af borgere, der har
skiftet fra et gasfyr til et nyt gasfyr, for nemheds skyld kaldet
gasfyrvælgerne, mens gruppen af borgere, der har skiftet
fra et gasfyr til en varmepumpe, bliver kaldet varmepumpe
vælgerne. Dermed er det tydeligt for læseren, hvilken gruppe
der er tale om.

Transition

Metode

Tabel 1

Køn

Informantoverblik

Alder

Beboere

Opvarmningsform

Geografisk

Boligens

Antal år

Pseudonym i

placering

byggeår

i bolig

undersøgelsen

M

45 år

To voksne, fire børn

Luft til vand-varmepumpe

2670 Greve

1996

24 år

Varmepumpevælger, 45 år

M

40 år

To voksne, to børn

Luft til vand-varmepumpe

4000 Roskilde

1974

6 år

Varmepumpevælger, 40 år

M

83 år

To voksne

Luft til vand-varmepumpe

4300 Holbæk

1967

20 år

Varmepumpevælger, 83 år

K

69 år

To voksne

Luft til vand-varmepumpe

9681 Ranum

1975

16 år

Varmepumpevælger, 69 år

M

65 år

To voksne

Luft til vand-varmepumpe

6640 Lunderskov

2000

7 år

Varmepumpevælger, 65 år

K

31 år

To voksne, et barn

Gasfyr

2670 Greve

1965

6 år

Gasfyrvælger, 31 år

K

36 år

To voksne, to børn

Gasfyr

2680 Sølrød Strand

1978

2 år

Gasfyrvælger, 36 år

M

54 år

To voksne

Gasfyr

3000 Helsingør

1971

5 år

Gasfyrvælger, 54 år

K

50 år

To voksne, to børn

Gasfyr

3450 Allerød

1930

18 år

Gasfyrvælger, 50 år

M

67 år

To voksne

Gasfyr

4622 Havdrup

1956

7 år

Gasfyrvælger, 67 år

K

43 år

To voksne, tre børn

Gasfyr

3070 Snekkersten

1926

7 år

Gasfyrvælger, 43 år

M

63 år

To voksne

Gasfyr

3450 Allerød

2000

20 år

Gasfyrvælger, 63 år
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Del 1: Borgerens
udgangspunkt og
forudsætninger
Del 1 (“før”) omhandler det udgangspunkt og de
forudsætninger, informanterne har, idet gasfyret skal
udskiftes. Hermed menes fx alder, vidensniveau,
timing eller lignende, som kan have indflydelse på
borgerens valg. Del 1 kortlægger eventuelle mønstre i
disse udgangspunkter på tværs af informantgruppen,
som kan have betydning for, hvorfor man til- eller
fravælger varmepumpen.
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Transition

Del 1: Borgerens udgangspunkt og forudsætninger

Timing for udskiftningen
af gasfyret

Tidspunktet for udskiftningen af gasfyret kan have afgørende betydning for, hvorvidt
der er tid til at lave research, indhente tilbud, planlægge i henhold til tilskudspuljer og
lignende. I denne undersøgelse varierer det, hvilken situation de 12 informanter stod
i, da de skulle skifte det gamle gasfyr. Hele 9 af informanterne stod ikke overfor en
akut udskiftning af gasfyret, men havde generelt oplevet, at fyret var blevet dårligere.
Nogle havde oplevet udfald, andre større reparationer på gasfyret, eller at servicepersonen på gasfyret havde anbefalet dem at udskifte det, da fyret var ved at være
udtjent. For denne gruppe var det et spørgsmål om at være på forkant, så de undgik en
situation, hvor de stod uden varme, og samtidig skabte det tid til at afsøge forskellige
muligheder. Generelt kan det siges om denne gruppe, at de brugte en del mere tid på
at udføre research, og at alle 5 informanter, der har skiftet fra gasfyr til varmepumpe,
tilhører denne gruppe.
Blot 3 af de 12 informanter stod i en situation, hvor gasfyret var brudt sammen, hvilket
som regel giver et akut behov for at finde en løsning, som forklaret af en informant:

“Så opholdt vi os kun i stuen ved brændeovnen, hvor vi havde hevet
vores madras ind. Det var omkring jul, så det var koldt udenfor, og det
skulle gå hurtigt med at få varme i huset igen.”
— Gasfyrvælger, 31 år

Alle 3 informanter, der har stået med et akut behov for at få en ny varmekilde, endte
med at få et nyt gasfyr. Kendetegnende er, at de i mindre grad brugte tid på en
omfattende research, fordi tiden ganske enkelt ikke var til det, og den nemmeste og
hurtigste løsning var at få et nyt gasfyr. Den akutte situation betød også noget økonomisk, fortæller en informant, for udskiftningen kom som en overraskelse, og de havde
hverken sparet op til investeringen eller havde tid til at søge tilskud. Tilskudsordningen,
som den fungerer i dag, hvor man skal søge tilskud inden konverteringen finder sted,
er derved en mulighed, man primært kan benytte, hvis man er på forkant med situa
tionen.
For 2 af de ”akutte tilfældes” vedkommende forekom udskiftningen om efteråret/
vinteren, mens det for den sidste skete om sommeren. Også årstiden betyder noget for
den enkeltes muligheder, idet situationen kan opleves som mindre akut om sommeren
end om vinteren: man er om sommeren ikke afhængig af varmen i huset, hvorfor informanten, hvis gasfyr brød sammen om sommeren, opfatter det som en heldig årstid, at
blive tvunget til at udskifte sit gasfyr.
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Del 1: Borgerens udgangspunkt og forudsætninger

Livsstadier og erfaring som
boligejer

Sammenlignes gruppen af varmepumpevælgere med gasfyrvælgere springer det i øjnene, at de, der vælger gasfyret, i
højere grad er mindre erfarne husejere: det er i gruppen af
gasfyrvælgere, at informanterne gennemsnitligt har boet
kortest tid i deres hus, ligesom de yngste af informanterne
befinder sig i denne gruppe, og dermed også er relativt nye
husejere.
Man kan naturligvis godt have boet i sit nuværende hus i kort
tid, og alligevel være en erfaren husejer, da man kan have skiftet
bolig i sit voksenliv. På samme måde kan man være ældre end
gennemsnittet, inden man erhverver sig sit første hus, hvis man
har boet i lejlighed hele sit liv. Som en af informanterne udtaler:

“Jeg har aldrig tidligere boet et sted, hvor jeg skulle
forholde mig til andet end en radiator i en lejlighed.”
— Gasfyrvælger, 67 år

Trods forbehold for dette, tegner der sig et mønster af, at det
hverken er de yngste eller mest erfarne husejere, der vælger
varmepumpen, idet:
•

•
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De 7 gasfyrvælgere har gennemsnitsalderen 49 år. Heraf er
det for 5 gasfyrvælgeres vedkommende deres første hus,
og de har boet i huset mellem 2-8 år. De sidste 2 gasfyr
vælgere har boet i deres hus i hhv. 18 og 20 år, men dette er
også de eneste, der både har indhentet tilbud på varmepumpe og gasfyr, mens de resterende udelukkende har
indhentet tilbud på gasfyr.
De 5 varmepumpevælgere har gennemsnitsalderen 60,5

år, og 3 ud af de 5 varmepumpevælgere har boet i deres
hus i over 16 år. De 2 resterende består dels af en erfaren
husejer, idet han blot ikke har boet i sit nuværende hus
i mange år, fordi han er flyttet, og dels af den yngste
varmepumpevælger, hvor det helt afgørende for, at han
valgte varmepumpen, var at han havde set den i drift hos
sin nabo.
Den yngste varmepumpevælger fortæller netop at:

“Jeg tænker, at hvis man ikke havde kendt nogen,
der havde skiftet til varmepumpe, så havde man
tænkt, at det skulle være det samme, som det, der
sad i forvejen (altså et nyt gasfyr).”
— Varmepumpevælger, 40 år

Varmepumpevælgerne har alle i højere grad end gasfyrvælgerne stiftet bekendtskab med varmepumper, inden de skulle
træffe et valg om udskiftning af deres varmekilde, hvorfor
investeringsomkostningerne heller ikke er kommet bag på dem
i samme grad som hos gasfyrvælgerne. På sin vis har de været
længere i deres researchproces, allerede inden gasfyret skulle
udskiftes. Eksempelvis har 2 af de 5 varmepumpevælgere
haft gode erfaringer med en luft til luft-varmepumpe i deres
sommerhuse, hvilket gjorde en forskel for deres villighed til at
installere en luft til vand-varmepumpe i hjemmet.
Varmepumpevælgerne har derudover på forskellige måder
karakter af at ville ”fremtidssikre” huset ved at vælge varmepumpen, da ”de følger med i tingenes udvikling” og har viden
om, hvad fremtiden bringer:

Transition

Del 1: Borgerens udgangspunkt og forudsætninger

“Jeg er nysgerrig på, hvad der rør sig. Det har jo
længe ikke været en hemmelighed, at man gerne
vil udfase gassen og olien. Jeg kunne godt skifte til
et nyt gasfyr, men så tænkte jeg, at politisk blæser
vinden en anden vej, og så kan gaspriserne også gå en
helt anden vej.”

Livsstadier og erfaring som boligejer

Det er paradoksalt, at netop de ældste informanter i denne
undersøgelse, som også er pensionister, er parate til at vælge
varmepumpen fremfor gasfyret, men også udtrykker, at det
er en svær investering, når man netop er på pension. Èn af
de andre varmepumpevælgerne skal snart på pension og
udtrykker, at dette netop er en årsag til at få skiftet opvarmningsform nu:

— Varmepumpevælger, 45 år

En fremtidssikring hænger for nogle sammen med en forhåbning om, at deres hus vil stige i værdi, og at varmepumpen vil
være et salgsargument over for nye købere. Dette er en årsag
til at vælge varmepumpen hos de 2 ældste informanter, som
begge er pensionister:

“Det er meget svært at komme af med huse i den
lille by, vi bor i. Der er faldende huspriser, så for
at fremtidssikre huset, og for at få en lille smule af
vores penge ud i sidste ende, ville vi gøre noget
energimæssigt. Hvis der kommer en ung familie og
vil købe huset, kan vi sige, der er både brændeovn,
solfangere og varmepumpe, så I behøver slet ikke
spekulere på noget, og det er billigt i drift.”
— Varmepumpevælger, 69 år

“Et nyt gasfyr ville have kostet 30-35.000 kr., men det
her kostede jo altså 100.000 kr. Vi tjener det ikke ind,
inden vi rejser fra det her hus, kan du nok regne ud på
min alder, men vi håber, at huset stiger lidt i værdi.”

“Jeg er nu 65 år, så inden jeg går på pension, vil jeg
sørge for at have skiftet til den varmeform, jeg ønsker,
vi skal have i vores hus resten af tiden. Når vi først er
på pension, kan det være sværere at finansiere.”
— Varmepumpevælger, 65 år

En afledt faktor af at være pensionist, som er til varmepumpens
fordel, kan dog være, at disse kan have bedre tid til at lave
research og blive sikre i deres valg. En af pensionisterne citeret
ovenfor fortæller, at han gik så grundigt til værks i sin research,
at han bad om at se en varmepumpe hos nogle af installatørens
tidligere kunder:

“Jeg fik undersøgt det så grundigt, at jeg bad en
installatør, om han kunne henvise til nogen af dem,
han havde installeret en varmepumpe hos før. Og
der drog vi så hen, mig og min kone, og talte med
de mennesker, der havde fået en varmepumpe; om
hvordan den var og hvordan installatøren havde
været at arbejde sammen med.”
— Varmepumpevælger, 83 år

— Varmepumpevælger, 83 år
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Del 1: Borgerens udgangspunkt og forudsætninger

Økonomi, viden og husets
materialitet som barrierer
Den økonomiske barriere for at anskaffe sig en varmepumpe er
generelt helt altoverskyggende for gasfyrvælgerne. Ud af de 7
gasfyrvælgere er der faktisk hele 6, der i mere eller mindre grad
overvejer muligheden for en varmepumpe, men heraf fravælger
4 den meget tidligt i processen grundet en for høj investeringsomkostning. De sidste 2 går skridtet videre og indhenter tilbud
på både varmepumpe og gasfyr, men fravælger varmepumpen
på baggrund af tilbuddene. Det viser, at mange faktisk har
varmepumpen i deres bevidsthed som en mulighed, hvorfor
varmepumpen i dag ikke er ukendt som teknologi – men økonomien er en stor barriere. Investeringsomkostningen er meget
større ved at vælge varmepumpen fremfor et gasfyr, og denne
barriere kan være uomgængelig for informanterne:

der kræver fysisk arbejde at rense og holde i gang), men
varmepumpen kan modsat gasfyret forårsage støjgener og
skæmme huset rent æstetisk, hvilket er faktorer, informanterne
alle har en bekymring om, som her udtrykt:

“Du har en stor udedel, der sidder udenpå huset,
som står og kører. Den er jeg meget lidt glad for, når
man bor i sådan et hus som vores. Huset hænger
sammen med et andet hus ved carporten, så det er
enormt svært at placere en udedel, uden at den bliver
skæmmende for huset, den er bestemt ikke køn. […]
Og hvem har også lyst til at høre på den?”
— Gasfyrvælger, 63 år

“Jeg ved godt, varmepumpen er mere klimavenlig,
men det var ikke noget, jeg kunne tage stilling
til alene og bare beslutte mig for. Jeg kan jo ikke
undvære varme i en måned, og hvis pengene ikke
rækker, er der ikke noget at stille op, og der var
mange andre ting at bruge pengene på, da vi købte
huset.”
— Gasfyrvælger, 31 år

Dette citat viser, at også de nye boligejere (måske i endnu
højere grad end en pensionist) står i en ny, ustabil økonomisk
situation, da de netop har brugt en eventuel opsparing på at
investere i huset, og dertil kommer, at denne gruppe ofte har
mindre tid til rådighed, end pensionisterne har, til at erhverve
sig bredere viden. Slutteligt er der en tendens hos gasfyrvælgerne til, at gasfyret måske nok opfattes som mindre klimavenligt end varmepumpen, men dog ikke opfattes som en
decideret dårlig løsning for klimaet, når gasfyret netop skiftes
til en nyere og dermed mere energieffektiv type:

“Vi havde nogle overvejelser, om det skulle være
et nyt gasfyr, eller om vi skulle have varmepumpe,
og vi nåede frem til et nyt gasfyr. Jeg ville jo gerne
have været så grøn som muligt, men varmepumpen
kostede lige det dobbelte cirka, og det nye gasfyr 
var jo trods alt også mere energieffektivt, så helt
dårligt er det ikke miljømæssigt.”
— Gasfyrvælger, 50 år

Varmepumpen kommer desværre yderligere til kort, når det
gælder komfortmæssige overvejelser: både en varmepumpe
og et gasfyr ”passer sig selv” (modsat for eksempel et pillefyr,
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Derfor opfatter gasfyrvælgerne det som både nemmere,
billigere og stadig nogenlunde klimavenligt at vælge den
opvarmningsform, de kender.
De 5 varmepumpevælgere har accepteret barrieren i den
højere investeringsomkostning tidligt i deres proces, hvilket
også viser sig i, at de vælger kun at indhente tilbud på varmepumper og ikke på både varmepumper og gasfyr. Den mest
udtalte bekymring, inden disse anskaffer sig en varmepumpe,
er også støjgener fra varmepumpen, dog er 2 af varmepumpevælgerne lige så optagede af, om støjen vil være til gene for
andre, som for dem selv:

“Ja, det (æstetik og larm) trak helt klart ned. Den der
støjgene, det har vi været ret opmærksomme på. Min
værste frygt var, at naboerne ville sige, at de synes,
den larmede.”
— Varmepumpevælger, 65 år

Det har derfor også stor betydning, hvilket boligområde man
bor i, idet tæt bebyggelse skaber en bekymring for, hvorvidt
varmepumpen vil genere ens naboer.
Det italesættes ikke som en bekymring, hvorvidt huset kan
varmes op med en varmepumpe med dens lavere fremløbs
temperatur, og der er heller ikke noget tydeligt mønster i, at
det er informanter med de nyere og dermed bedst isolerede
huse, der har fået installeret varmepumper. Varmepumpe
vælgerne fortæller desuden ikke, at valget om en varmepumpe
krævede yderligere isolering af klimaskærmen, hvorfor dette
ikke italesættes som en barriere.

Transition
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Del 2: Research,
installatører og
rådgiveres rolle
Del 2 (“under”) omhandler informanternes research
samt rådgivere og installatørers rolle i valget af opvarmningsform. Det er kendetegnende for informanterne, at de selv laver research, inden de indhenter tilbud, og det er derfor væsentligt at kigge på, hvad der
kendetegner denne research og hvilke tilbud de indhenter.
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Transition

Del 2: Research, installatører og rådgiveres rolle

Viden fra internet,
omgangskreds og rådgivere

Næsten alle informanterne har primært udført research på
internettet, da deres gasfyr skulle udskiftes (blot én af informanterne har her anvendt SparEnergi.dk2). Alternativt har de rådført
sig med deres omgangskreds, fremfor at kontakte deciderede
fagpersoner på området, inden de traf en beslutning om enten
et gasfyr eller en varmepumpe. Dermed betyder den sociale
struktur, man befinder sig i, relativt meget, og det er kendetegnene, at informanterne ser det som en ren nødvendighed at lave
en del research selv, for at kunne gennemskue rådgivere eller
installatørers salgstaler:

“Jeg søgte information på nettet rundt omkring, og
så søgte jeg lidt gode råd hos en kollega. Jeg er mest
tryg ved at sætte mig ind i tingene først, inden jeg går
videre til nogle fagpersoner.”
— Gasfyrvælger, 54 år

“Hvis du selv laver en rimelig god research og læser
op på tingene, så finder du ud af, når du ringer til dem
(rådgiverne), hvis de forsøger at oversælge tingene.
Så jeg synes, min egen research er helt nødvendig for
at kunne se igennem det, de fortæller.”

Kun i to tilfælde har fagpersoner været med på råd i den helt
indledende fase. I det ene tilfælde hos en af gasfyrvælgerne,
fordi husstanden var ved at få foretaget en anden renovering,
hvorfor beboerne rådførte sig med nogle af de håndværkere, der alligevel var i huset, som dog ikke nødvendigvis var
eksperter på netop gasfyr eller varmepumper. I det andet
tilfælde hos en af varmepumpevælgerne, som opsøgte og
betalte for hjælp fra en energirådgiver. Efter den dybdegående
rådgivning havde samme informant kontakt til 5 forskellige
installatører for at få et tilbud. Denne informant er dog også
den, der foruden den mest omfangsrige rådgivning, også har
det “grønneste” mindset. Selvom energirådgiveren var meget
optaget af at fortælle, hvor borgeren kunne opnå korte tilbagebetalingstider, var informanten mindst lige så interesseret i
at bidrage til et lavere CO2 aftryk. Han var desuden ikke helt
tilfreds med installatørernes rådgivning om varmepumper:
Hvis det kun er de allermest ambitiøse (i dette tilfælde 1 ud af

“Jeg savner generelt, at de ved mere og rådgiver
mere om det konkrete varmesystem. For eksempel
om én-streng-systemerne kan fungere med en
varmepumpe. Jeg kunne godt tænke mig, at de
var lidt bedre uddannede. Det ville gavne hele
omstillingen ganske betydeligt.”

— Gasfyrvælger, 63 år
— Varmepumpevælger, 83 år

“Jeg har været ude at kigge på varmepumper på en
messe, der udstillede varmepumper, men ikke solgte
dem, og så har jeg læst om dem. Jeg spørger sjældent
om noget, for jeg kan ikke så godt lide at opsøge
rådgivning, fx hvis det er sælgere, så derfor var det
meget rart og neutralt med messen, hvor de bare var
udstillet, og man selv kunne kigge.”
— Varmepumpevælger, 45 år

En gasfyrvælger rakte ud på grundejerforeningens Facebookside og spurgte, om andre grundejere kunne anbefale nogle
specifikke gasfyr. På den måde fik hun hjælp i en mere uformel
omgangskreds, som dog bestod af boligejere med huse, der
lignede hendes eget.

Note 2

12 informanter), der opsøger professionel rådgivning i deres
indledende research, må det være fagfolk tidligere i processen,
der kan sætte deres præg på beslutningerne, fx den fagmand,
der har vurderet, at det var på tide at udskifte boligens gamle
gasfyr. Disse fagfolk bør pege på varmepumpen som en mulig
løsning for at påvirke den indledende research og videns
opbygning, som borgerne ofte selv laver. Udfordringen er dog,
hvis denne fagperson primært er specialist i gasfyr, og derfor
har en egeninteresse i at sælge et nyt gasfyr, fremfor at præge
borgeren til at vælge en varmepumpe.

SparEnergi.dk er Energistyrelsens side om energi, hvor borgere kan finde gode råd om el, varme og energirigtige løsninger.
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Investeringsomkostninger
som stopklods

Idet den umiddelbare investering er en så stor barriere for
gasfyrvælgerne, er det væsentligt at se nærmere på, hvor langt
informanterne går med de økonomiske overvejelser, inden de
afskriver varmepumpen. Økonomi kan nemlig foruden investeringsomkostninger også være løbende driftsomkostninger,
tilbagebetalingstider, tilskud og fradrag. Adspurgt om omkostningerne vedrørende en varmepumpe nævner gasfyrvælgerne,
at det var selve investeringsprisen, der afholdte dem fra at
undersøge sagen nærmere:

“Vi kunne meget hurtigt se, at vi ikke havde
økonomien til det, så vi ville ikke bruge tid på at
sætte os nærmere ind i det. Hvis vi ved, at vi ikke
har råd, synes jeg, det er spild af tid.”

at han valgte et nyt gasfyr, fordi han kunne få tilskud til dette,
hvorfor det ikke har været klart for ham, at han også kunne
have fået tilskud til en varmepumpe – sandsynligvis fordi, han
fik viden om tilskud gennem en gasfyr-installatør. Tilskuddet
opleves heller ikke som en hjælp til de borgere, der står i den
akutte situation:

“Det skulle gå lidt stærkt, det var ikke en beslutning,
jeg kunne give mig tid til at tage, men jeg var inde
for at se muligheden for tilskud, hvis man skiftede til
energirigtige løsninger. Men jeg kunne hurtigt se, at
det ville være et større projekt at give mig i kast med,
så det var der slet ikke tid til.”
— Gasfyrvælger, 31 år

— Gasfyrvælger, 31 år

“Varmepumpen var en del af tilbudsfasen, så vi fik
tilbud på både gasfyr og varmepumpe, som vi kunne
sammenligne, men det var svært. Fx er tidshorisonten
svær, fordi man skal se så langt ud i fremtiden, at det
bliver uoverskueligt, hvad det reelt koster i længden.”

“Jeg synes, det er lidt tungt. Jeg kan godt se, at det
er fint med de tilskudsordninger, at man på den måde
kan skubbe tingene i en retning, men jeg synes, det
er underligt, at så afsætter man de der puljer, og
lige pludselig er de brugt op. Og så skal man søge,
inden byggeriet går i gang. På den måde er det ret
bureaukratisk. Og så går man bare i stå, fremfor at
det giver det der skub, det skulle have givet mig.
Bare det at finde ud af, om der var tilskud stadigvæk,
det var ikke nemt. Når man søger på nettet, så synes
jeg, det er meget uigennemskueligt.”

— Gasfyrvælger, 50 år

— Gasfyrvælger, 36 år

Det er klart, at man skal kunne finansiere investeringen, men
det er ærgerligt, at informanterne ikke overkommer at gå
længere i deres research vedr. økonomien end til investeringsprisen. Samtidig er informanternes kendskab til reduceret elafgift og tilskud til varmepumper ekstremt forskellig. Enkelte har
kendskabet på forhånd, men for andre fremkommer en viden
herom lidt tilfældigt, f.eks. gennem samtale med en kollega,
gennem installatører og i flere tilfælde på bagkant, så informanterne ikke har fået søgt tilskud. Èn gasfyrvælger nævner,

En løsning på selve investeringsprisen som barriere for at
anskaffe sig en varmepumpe kan være muligheden for at få en
varmepumpe på abonnement. Desværre har ingen informanter
i nærværende undersøgelse reelt overvejet dette: 10 ud af 12
kendte ikke muligheden, og de resterende 2 fandt det ikke
attraktivt, fordi de gerne selv vil eje deres varmekilde. Disse 2
endte dog med at vælge en varmepumpe, og kunne altså godt
finde pengene til egenfinansiering, hvorfor de ikke nødvendig
vis er målgruppen for varmepumper på abonnement.

De, som er gået længere i deres research vedrørende den
totale økonomi i en varmepumpe, synes, at det er meget svært
at finde ud af, hvad varmepumpen reelt koster i drift sammenlignet med gasfyret:
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Indhentning af tilbud

De 12 informanter har indhentet alt fra 1-5 tilbud, hvad enten
det gælder gasfyr eller varmepumpe, og karakteristisk er det,
at hvis en installatør, man kender, er inkluderet i tilbudsindhentningen, så indhenter man færre tilbud.

mere end ét tilbud, melder nemlig om store prisforskelle på
tværs af tilbuddene på op til 6000 kr., og de oplever en meget
varierende kvalitet af de samtaler, de har med installatører i
forbindelse med tilbuddet.

I 5 ud af 12 informanters tilfælde har de kun indhentet ét tilbud,
fordi de på den ene eller anden måde havde kendskab til
installatøren. Af de, der indhenter mere end ét tilbud, er der
én, der alligevel ender med at holde sig til den installatør, der
servicerede det gamle gasfyr. Det vil altså sige, at det i 6 ud af
12 tilfælde (2 varmepumpevælgere og 4 gasfyrvælgere) enten er
den person, der tidligere har lavet service på deres gasfyr, der
anvendes, eller en installatør, de har fået anbefalet af bekendte
eller på anden måde kender i forvejen.

De 2 informanter, der indhenter tilbud på både varmepumpe og
gasfyr, fravælger varmepumpen efter tilbudssøgningen, fordi
varmepumpen er markant dyrere. Den ene nævner, at det er
svært at sammenligne priser på gasfyr og varmepumper, når
viden om tilbagebetalingstider ikke er inkluderet, og tilbuddene
ikke nævner noget om tilskud og afgiftsnedsættelser:

Det er naturligt at anvende en installatør, som man allerede
kender og har tillid til, men hvis man kun rådfører sig med den
installatør, der lavede service på det gamle gasfyr, kan der være
desto mindre chance for, at vedkommende anbefaler at installere en varmepumpe i stedet for et nyt gasfyr. Kontaktfladen til
fagmænd er helt generelt mindre, end hvis man indhenter flere
tilbud.

“Jeg synes ikke, det var nemt at sammenligne dem,
og jeg synes stadig ikke, det er nemt at overskue
konsekvensen af de politiske tiltag, der laves
angående afgifter for eksempel.”
— Gasfyrvælger, 50 år

Generelt oplever informanterne, at hvis man henvender sig for
at få et tilbud på gasfyr, så får man også kun informationer om
gasfyr. Det er på sin vis logisk, at en installatør ikke fortæller om
andet, end kunden henvender sig om. Men det kan være kritisk,
hvis så mange vælger enten et gasfyr eller en varmepumpe på
baggrund af deres egen research, og dernæst kun får professionel rådgivning om den ene af delene, fremfor at rådføre sig
med fagfolk tidligere i processen.
Ingen af de informanter, der har fået installeret varmepumper,
ved desuden, om installatøren var VE – godkendt. Som en
varmepumpevælger siger:

“Jeg fandt faktisk først ud af, at listen med de der
installatører eksisterede bagefter, men der havde
jeg fået svar på, at min lokale mand kunne gøre det.
Der er altså heller ikke nogen, der er super gode til
at fortælle om de der lister.”
— Varmepumpevælger, 45 år

Når der indhentes tilbud, nævner informanterne ikke, at
tilbuddene var svære at forstå, men det fremstår som værende
vigtigt at indhente flere tilbud: Informanter, der har indhentet
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Den udførende installatørs rolle:
installation af den nye varmekilde
Når processen når så langt, at enten et gasfyr eller en varmepumpe skal installeres,
fortæller både gasfyrvælgere og varmepumpevælgere, at de synes, installatørerne
giver en dækkende rådgivning. Gasfyrvælgerne vurderer alle, at de fik den rådgivning,
som de forventede og havde behov for.
Det er særligt varmepumpevælgerne, der fortæller, at de har haft et øget behov for
rådgivning i forbindelse med installeringen, sandsynligvis fordi det for dem er en ny
teknologi. Det vigtigste inden selve installationen er rådgivningen om, hvor ude-delen
skal sidde, og hvor den skæmmer huset mindst, men informanterne fortæller generelt
om god vejledning og service:

“Vi fik god vejledning om, hvor den skulle stå og om indkøringsperioden
osv. Jeg husker det ikke som om, jeg manglede noget.”
— Varmepumpevælger, 69 år

“Jeg følte mig tryg og godt taget i hånden af firmaet, der installerede
varmepumpen. Efter et par måneder gav de et introduktionskursus.
Der var nogle ting… fx at der skulle et varmelegeme i yderdelen,
så den kan køre, selvom det fryser. Så det har jeg fået eftermonteret.”
— Varmepumpevælger, 65 år

“Faktisk kom han efter nogle måneder og lavede et checkup, og det
synes jeg egentlig, var meget fedt. Samtidig stillede han spørgsmål
til, hvordan den fungerede og om vi var tilfredse med den.”
— Varmepumpevælger, 40 år

Installatørens rolle i denne del af processen må også være at sikre tryghed for borgeren
på det niveau, borgeren har behov for med den nye varmekilde. En af varmepumpevælgerne finder stor tryghed i at have en serviceaftale, hvor de kan ringe til firmaet,
hvis de skulle opleve problemer, eller hvis de gerne vil justere vandtemperaturen, og
at firmaet så kan styre varmepumpen fra afstand. Mest af alt finder denne informant
en tryghed i, at firmaet får en alarm, hvis varmepumpen går i stå, så hun ikke selv skal
tænke eller sætte sig ind i nogle styringssystemer:

“Servicen koster vist omkring 1000 kr. om året, men det er lige meget,
for det er vigtigt, der er nogle med forstand på det, som man kan ringe
til, når man synes, der er noget i vejen.”
— Varmepumpevælger, 69 år

Dermed melder informanterne ikke om de store udfodringer under selve installeringen, hvorfor de største udfordringer opstår, når de selv laver research og vil sætte
sig ind i emnerne gennem brug af internet og omgangskreds, fremfor at anvende
rådgivere tidligt i processen.
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Del 3: Efter
installationen af
den nye varmekilde
Del 3 (“efter”) omhandler informanternes efterrationaliseringer over valget af et gasfyr eller en
varmepumpe, samt gasfyrvælgernes udskiftnings
parathed i dag. Når borgeren har fået installeret en
varmekilde, hvad enten det er en varmepumpe eller et
gasfyr, er det nemlig interessant, om denne stemmer
overens med de forventninger, de havde til varme
kilden forinden, og om de dermed er tilfredse eller
utilfredse med deres valg.
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Varmepumpevælgerne efter
installation

De 5 varmepumpevælgere nævner enstemmigt, at de er meget positivt overraskede
over varmepumpens forbrug, da forbruget er faldet, siden de havde deres gasfyr.
Eftersom de alle har haft varmepumpen i under 2 år, nævner de dog, at det har været
nogle milde vintre, hvilket selvfølgelig påvirker forbruget, ligesom der absolut ikke
er problemer med at varme deres boliger op. På den baggrund fortæller de alle, at
de ville vælge varmepumpen igen, hvis valget skulle træffes i dag, også selvom de
fortsat i varierende grad oplever støjgener og synes, ude-delen skæmmer huset. 3 af
de 5 varmepumpevælgere fortæller, at varmepumpen støjer lidt, og de stadig synes,
gasfyret havde nogle fordele:

“Fordelen ved varmepumpen er, at den bare drifter, den giver en
ordentlig varme, og det koster ikke så mange penge. Ulempen er, at
den fylder ad pommern til […] De er ikke særlig kønne, og det problem
havde jeg bare ikke rigtig med gasfyret, fordi det var mere gemt af vejen.
Heldigvis har støj ikke generet nogle naboer, men det generer mig som
en konstant summen.”
— Varmepumpevælger, 45 år

“Der er lidt støj, når man er ude, men det er ikke fordi, det er markant,
men gasfyret larmede nu ikke. Varmepumpen larmer lidt, når vinduet
er åbent, men den er forsøgt placeret, så den ikke generer hverken mig
eller naboer, og lyden er til at leve med. Jeg ville nok ønske, den kunne
gemmes mere væk, men den der ude-del, den følger jo bare med.”
— Varmepumpevælger, 40 år

“Når varmepumpen sætter i gang her om vinteren, så siger den altså
noget, det kan vi godt høre, men der er folk jo ikke ude i deres haver,
og om sommeren siger den ikke så meget.”
— Varmepumpevælger, 65 år

De to resterende varmepumpevælgere, som er de to pensionister i informantgruppen,
har intet negativt at sige vedrørende varmepumpens drift eller eventuelle gener:

“Jeg tænker aldrig på den. Den står nede bag vores carport, den er
stor, men man ser den ikke. Jeg skal stå lige ved siden af den for at høre
den, den støjer ikke. Det er mest lige, når den går i gang. Inde-delen
hænger nøjagtig det samme sted, som gasfyret gjorde, og den fylder det
samme.”
— Varmepumpevælger, 69 år

Valg af opvarmningsform i private husstande

25

Del 3: Efter installationen af den nye varmekilde

Gasfyrvælgerne efter
installation

De 7 gasfyrvælgere fortæller enstemmigt, at de også er tilfredse med deres nye gasfyr:
det har kørt upåklageligt, to nævner, at deres nye gasfyr fylder mindre end det gamle,
og tre nævner, at deres forbrug er faldet, siden de fik et nyt gasfyr. To nævner desuden,
at de havde udfordringer med at skulle fylde vand på det gamle gasfyr hele tiden, men
at dette ikke er et problem længere:

“Jeg har været meget tilfreds. Jeg kan følge med i forbruget på en
computer og se, at forbruget er faldet, siden vi skiftede det. Jeg har
sparet 10-12% i forhold til det gamle”.
— Gasfyrvælger, 63 år

Det fine er, at det nye gasfyr kommer med en advarsel, hvis det
mangler vand. Det gjorde det gamle ikke. Og så er det koblet på nettet,
så vores servicefolk altid kan se, hvis der er et eller andet galt. Faktisk
blev jeg ringet op på et tidspunkt, hvor de sagde, det manglede vand,
og så kunne jeg godt se, den stod og lyste rødt. Det synes jeg, er meget
smart.”
— Gasfyrvælger, 67 år

Der er altså for gasfyrvælgerne mange goder ved det nye gasfyr: det opleves billigere
i drift end det gamle, ligesom det komfortmæssigt og æstetisk er det samme eller
bedre end det gamle gasfyr. Nogle har fået et mere driftssikkert fyr, der ikke kræver
påfyldning af vand jævnligt, og nogle har fået et gasfyr, der kræver mindre plads end
det forrige.
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Udskiftningsparathed i dag

Som de foregående to afsnit konkluderer, så er varmepumpe
vælgerne tilfredse, og ville også i dag vælge en varmepumpe.
Også gasfyrvælgerne er tilfredse med deres nye gasfyr.
Alligevel udtrykker 3 ud af de 7 gasfyrvælgere en snert af for
trydelse af deres valg, mens en sådan fortrydelse (på trods af
overvejelser om varmepumpens støjgener og ringe æstetik) ikke
udtrykkes hos varmepumpevælgerne.
Baggrunden for gasfyrvælgernes anke er, at de gerne ville have
valgt den mere klimavenlige løsning, og at de med tiden har
opnået en større vished om, at gasfyr skal udfases. En enkelt
nævner desuden, at han godt kan lide tanken om at være
uafhængig af kollektiv forsyning:

“Havde jeg vidst, hvad jeg ved i dag, så havde jeg
overvejet end varmepumpe nøjere. Jeg kan jo høre, at
det er det, vi skal over på, og så ærgrer det mig lidt,
at jeg er en miljøsynder, inden vi næsten er kommet
i gang med at bruge det. Varmepumper var ikke så
meget oppe i tiden på det tidspunkt, selvom jeg godt
ved, det kun er knap to år siden. Det er også derfor,
jeg siger, det har ærgret mig lidt, at jeg ikke vidste,
hvad planerne var, og at vi skal skrotte de der gasfyr.”
— Gasfyrvælger, 67 år

“Jeg går lidt med den fornemmelse, at jeg måske
gerne ville have været med på den lidt grønnere vej
[…] Jeg identificerer mig selv med at vælge de lidt
mere grønne løsninger. Da vi fortalte, at vi havde fået
nyt gasfyr, var der også mange, der spurgte, hvorfor
vi ikke havde fået en varmepumpe.”
— Gasfyrvælger, 50 år

“Jeg ville klart vælge en varmepumpe, hvis det var i
dag. Jeg kan godt lide, man så ville være uafhængig
af gasnettet, og jeg vil gerne være mere CO2 neutral.
Så havde jeg valgt en luft til vand-varmepumpe, men
det var økonomien, der stoppede os.”

Angående økonomi udtrykker de resterende 4 gasfyrvælgere,
at de ville undersøge andre muligheder, hvis de skulle skifte
deres gasfyr i dag, men at de selvfølgelig stadig må vælge det,
der kan lade sig gøre rent økonomisk. Dermed befinder de
sig holdningsmæssigt mere eller mindre samme sted, som da
deres gasfyr for nyligt blev udskiftet. Den totale økonomi i en
varmepumpe kan, som forklaret i tidligere afsnit, være svær at
gennemskue, også i forhold til det mest oplagte tidspunkt for en
eventuel konvertering, hvilket udtrykkes på tværs af gasfyr
vælgerne og varmepumpevælgerne:

“Det er lige nu sådan, at det går helt vildt stærkt både
i forhold til politiske initiativer og teknologiudvikling,
og det valg man træffer i dag, det kan være helt
håbløst om et år. Hvis man investerer i den grønne
løsning i dag, er det så alt for dyrt i forhold til, hvis
vi ser et år eller to frem i tiden? Det er nogle virkelig
vanskelige beslutninger.”
— Gasfyrvælger, 50 år

“Jeg ville måske gerne have ventet et år, så kunne jeg
have fået lidt mere i tilskud, kan jeg se. Men der er
ikke noget at ærgre sig over, det er sket. Der er også
en hage ved det her skifteri, og det er, at hvis man
skifter noget ud, der er for godt, så gavner man ikke
ligefrem miljøet. Så det skal hænge sammen, og det
er alt i alt svært at finde den rigtige timing.”
— Varmepumpevælger, 83 år

Det kan samlet set konkluderes, at varmepumpevælgerne ikke
har fortrudt deres valg, mens 3 af gasfyrvælgerne til dels har
fortrudt deres valg, og de resterende 4 gasfyrvælgere sandsynligvis stadig ville vælge et nyt gasfyr i dag, hvis valget skulle
træffes igen.

— Gasfyrvælger, 54 år
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Konklusion
Undersøgelsen viser, at der er flere barrierer, man kan forsøge
at afhjælpe, så valget af en varmepumpe i højere grad bliver
løsningen, når en borger skal have udskiftet sit gasfyr.
En af disse er at undgå akutte situationer, hvor en løsning
hurtigt skal findes, fordi gasfyret er brudt sammen. Når
borgeren ikke står i en akut situation, frigøres muligheden for
en mere omfattende research og dermed en mere velovervejet
beslutning. I akutte situationer opfattes valget af et nyt gasfyr
nemlig hurtigt som den letteste løsning. Ligeledes giver en akut
situation mindre rum til at undersøge finansieringsmuligheder,
udnytte tilskudsordninger, eller mulighed for at spare op
på forhånd. Tilskudsordningen, som den eksisterer i dag,
kræver, at borgeren i god tid ved, at gasfyret skal udskiftes,
så vedkommende har tid til at søge tilskud, inden en eventuel
konvertering finder sted. Bedre tid til research vil også muliggøre, at borgerne i det hele taget registrerer, at der eksisterer
en tilskudsordning, hvilket langt fra er tilfældet blandt infor
manterne i nærværende undersøgelse.
For at afhjælpe de akutte udskiftninger af gasfyr bør de,
der servicerer gasfyr, opfordres til at påpege en fremtidig
nødvendig udskiftning i så god tid som muligt. Det kan være
svært helt at afhjælpe de akutte udskiftninger, så når de opstår,
er det desuden vigtigt, at borgeren ikke først her skal stifte
nærmere bekendtskab med varmepumpen, men at dette er
sket på forhånd, så der er færre nye informationer at kapere
i situationen. Man skal på sin vis få borgeren til at træffe en
beslutning om deres næste opvarmningskilde, allerede inden
det nuværende gasfyr er stået af. Undersøgelsen viser, at flere
af de, der har skiftet deres gasfyr til en varmepumpe, allerede
på forhånd havde stiftet nærmere bekendtskab med enten en
luft til vand-varmepumpe eller en luft til luft-varmepumpe enten
hos andre borgere eller i sommerhuse. Derfor viser under
søgelsen også, at bedre muligheder for at se en varmepumpe
i ”aktion”, samt en udbredelse af luft til luft-varmepumper i
sommerhuse, kan have en positiv indflydelse på udbredelsen af
luft til vand-varmepumper i helårsbeboelse. Kendskabet til en
luft til luft-varmepumpe kan ganske enkelt skabe generel tillid til
varmepumper som teknologi.
Når informanten på forhånd har været bekendt med planerne
om udfasning af gasfyr eller afgiftslettelser på el, viser under
søgelsen også en større tendens til at vælge varmepumpen som
alternativ til gasfyret. Hermed bliver valget om en varmepumpe
nemlig også til en vished om, at man fremtidssikrer boligen,
hvilket særligt de ældre informanter lægger vægt på. Det gør
de også, fordi de forventer at sælge boligen inden for en over
skuelig årrække, og forventer, at varmepumpen gør boligen
lettere at sælge, hvilket kan være et særligt godt argument,
hvis man bor i et geografisk område med lav efterspørgsel og
faldende huspriser.
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Pensionsalderen kan dog være en tid, hvor man har færre penge
til at finansiere en varmepumpe, hvorfor der også kan argumen
teres for, at goderne ved en varmepumpe skal fremhæves over
for de, der netop står på overgangen til pensionsalderen. På
samme måde skal man have øje for de, der netop er trådt ind
på boligmarkedet, fordi undersøgelsen også viser, at de mere
uerfarne boligejere i mindre grad vælger varmepumpen som
et alternativ til gasfyret. Dels er det nyt for denne gruppe i det
hele taget at skulle forholde sig til opvarmningsformer, særligt
hvis de kommer fra mange år i en lejlighed, og dels kan de stå
i en svagere økonomisk situation, idet de netop har brugt en
eventuel opsparing på selve huskøbet.
Særligt investeringsomkostningen virker nemlig afskrækkende
på informanterne i forhold til at vælge en varmepumpe, og det
er den altoverskyggende første barriere. Når informanterne i
denne undersøgelse ser prisforskellen på at investere i et nyt
gasfyr kontra en varmepumpe, bremses en yderligere research
af varmepumpen for over halvdelen af gasfyrvælgerne.
Dermed skaber de sig ikke et overblik over den totale økonomi
i at vælge varmepumpen, fordi det bliver svært på egen hånd
at gennemskue tilbagebetalingstider og afgiftslettelser. Blot to
informanter indhenter tilbud på både gasfyr og varmepumpe,
men nævner, at det er svært at sammenligne de to, når for
eksempel tilbagebetalingstider ikke i en eller anden grad er
inkluderet i tilbuddene.
Nogle informanter udtrykker desuden, at det er svært at vide,
hvornår det er bedst at investere i forhold til tilskudsordninger,
hvilket kan fremmane en handlingslammelse, hvor man venter
på nye tilskudspuljer eller bedre ordninger. Som også Concito
og Rådet for Grøn Omstillings fremsynsnotat fra 2020 er inde
på, er faren ved tilskudspuljer, der løbende frigives, at det kan
skabe en stop-and-go effekt, selvom notatet også vurderer, at
det er helt nødvendigt med virkemidler som tilskud, afgifter
og prisjusteringer for at afhjælpe trægheden i udfasningen af
gasfyr.
Varmepumper på abonnement er, som også undersøgelser
i litteraturgennemgangen beskriver, en mulig løsning for at
imødekomme barrieren i den høje investeringspris (Green Lab
Brugerinnovation 2019, Lauritzen Consulting 2019). Dog er det
ikke en løsning, informanterne i denne undersøgelse generelt
har haft kendskab til; de eneste to, der kendte muligheden,
syntes ikke, det var attraktivt. Det kan være væsentligt at
udbrede kendskabet til varmepumper på abonnement, og
eventuelt sikre større konkurrence på markedet, så løsningen
bliver mere økonomisk fordelagtig, hvilket også konkluderes i
undersøgelsen af Lauritzen Consulting (2019). I dag varetages
ordningen af blot fire udbydere.
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Udover den økonomiske barriere er de største barrierer for
at vælge en luft til vand-varmepumpe, at varmepumpens
ude-del kan skæmme boligen, og at eventuel støj fra denne kan
genere ikke blot én selv, men også naboerne. Undersøgelsen
viser desværre, at gasfyret kan have mange fordele, når man
sammenholder det med en luft til vand-varmepumpe: Gasfyret
støjer ikke, skæmmer ikke boligens udseende og kræver en
lavere økonomisk investering - selv med tilskud. Selvom informanterne måske nok ved, at varmepumpen er et lidt grønnere
valg end gasfyret, så har gasfyret slet ikke den samme negative
klang, som oliefyret har haft, idet informanterne stadig anser
gasfyret som et fornuftigt klimamæssigt valg. Særligt fordi de
har kunnet udskifte det gamle gasfyr med et nyere og mere
effektivt, hvilket konkret giver udslag i en lavere varmeregning.
Denne variation i holdningen til gasfyr versus oliefyr bekræftes
også i undersøgelsen for Energistyrelsen fra 2019, der som
nævnt i rapportens litteraturgennemgang viser, at gasfyrejerne
er langt mindre udskiftningsparate end oliefyrejerne (Energistyrelsen 2019b:2). Dog indikerer nærværende undersøgelse, at
der er sket noget med holdningerne de seneste 1-2 år, idet 3 af
de 7 gasfyrvælgere efterfølgende udtrykker en lille fortrydelse
over deres valg, grundet ønsket om at have valgt den mere
klimavenlige løsning, og ønsket om at have fremtidssikret deres
bolig. Blot kendte de ikke planerne om udfasning af gasfyr,
hvorfor undersøgelsen også viser, at en bredere viden om
udfasningen af gasfyr i sig selv kan rykke nogle beslutninger i
de danske husstande. Heldigvis melder varmepumpevælgerne
også om lave forbrugsomkostninger med deres nye varmepumpe, og ingen fortryder deres valg på trods af eventuel støj
fra ude-delen. Det italesættes ikke som en bekymring, hvorvidt
huset kan opvarmes med en varmepumpe med dens lavere
fremløbstemperatur, hverken før eller efter installering.
Installatører og rådgiveres rolle i valget om en varmepumpe
kontra gasfyr er varierende, idet informanterne i høj grad læner
sig op af egen research for at forberede sig til mødet med en
installatør. Ønsket om at undgå en akut situation samt det at
foretage egen research inden mødet med rådgivere, viser at
informanterne vil have magt over tingene. Det er kendetegnene,
at informanterne ser det som en ren nødvendighed at lave en
del research selv, for at kunne gennemskue rådgivernes salgstaler. De fleste bruger internettet, mens andre søger informationer i omgangskredsen eller i mere uformelle fællesskaber
som fx sociale platforme for grundejerforeninger. Grundejer
foreninger kan dermed godt tænkes at have en rolle i vidensdeling, eventuelt med standardinformationer på deres sociale
platforme eller direkte link til SparEnergi.dk.
I tilbudsindhentningen har informanterne, på baggrund af egen
research, en tendens til allerede at have truffet valget om enten
et gasfyr eller en varmepumpe, hvorfor de kun modtager tilbud
og rådgivning om én af delene, når de endelig taler med en
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fagperson. Hvis installatøren skal have bedre mulighed for at
påvirke borgerens valg, er det dermed tidligere i processen,
dette skal ske: nemlig hos den fagperson, der vurderer, at
gasfyret skal udskiftes. For at påvirke processen fra det øjeblik
borgeren indser, at gasfyret er udtjent, burde denne fagperson
ikke blot nævne varmepumpen som en mulig løsning, men også
være i stand til at forklare om udfasningen af gasfyr og økonomien i en varmepumpe i forhold til tilskud, fradrag og forbrug.
En af de tidligere undersøgelser fra Teknologisk Institut og
Insero Energy viste, at der var et stort potentiale for forbedringer af varmepumpens effektivitet, og at det krævede bedre
uddannelse af installatører at udnytte den mest effektivt. Dette
viser sig ikke som en problematik i nærværende undersøgelse,
hvor informanterne føler sig godt hjulpet under og efter installeringen af deres varmepumper, også selvom ingen informanter
er helt sikre på, hvorvidt de har anvendt en VE-godkendt
installatør. Selvom informanterne alt andet lige er tilfredse med
deres varmepumper, er det vigtigt at sikre løbende kontrol af
anlæggene, så der netop ikke opstår problemer senere hen,
hvilket også undersøgelsen fra Teknologisk Institut & Insero
Energy 2017 konkluderer. Kendskabet til VE-godkendte installatører er lavt og bør derfor højnes, men den nye tilskudsordning,
hvor det er et krav at anvende en VE-godkendt installatør, hvis
man vil opnå tilskud til en ny varmepumpe, må forventes at gøre
kendskabet større.
Varmepumpevælgerne fortæller ikke, at valget om en varmepumpe krævede yderligere isolering af klimaskærmen, hvorfor
dette ikke har været en umiddelbar barriere for at vælge varmepumpen.
Det konkluderes også i undersøgelsen fra Teknologisk Institut
og Insero (Teknologisk Institut 2020:5-7), at det oftest giver
god mening at investere i varmepumpen, selv uden at investere
i en forbedring af klimaskærmen først. Dog kan det være en
idé, at boligejerne stadig reflekterer over, om der efterfølgende
skal energirenoveres, selvom de har fået en billigere og mere
effektiv varme. Hvis de har planer om at energirenovere senere,
kan dette også med fordel tænkes ind i størrelsen på varmepumpen. Dermed kan installatørens rolle godt være bredere,
end den umiddelbart har været hos informanterne i denne
undersøgelse.
Anvender man personaerne i litteraturgennemgangen som et
analytiske greb, og sammentænker de to grupper – de ældre,
der har boet i deres bolig i mange år, og de yngre, der er nye og
mere uerfarne husejere – med persontyperne ”Den ordentlige
borger” og ”Den travle borger”, er det interessant at fremhæve,
at ”Den ordentlige borger” normalt vil have en skepsis overfor
nye løsninger. At det derfor i højere grad er dem, de ældre og
”ordentlige” borgere, der i nærværende undersøgelse i særdeleshed vælger varmepumpen, kan indikere, at varmepumpen
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netop ikke opfattes som en ny teknologi længere, men tværtimod en teknologi, man efterhånden har tillid til.
Der er en gruppe boligejere, som både luft til vand-varmepumpe og jordvarme kan komme til kort overfor, også selvom
man ser bort fra de økonomiske barrierer: nemlig de boligejere, der bor i områder, hvor husene ligger meget tæt, og
hvor grundene er små. Dette kan eksempelvis være områder
med rækkehuse. Her kan luft til vand-varmepumpen udgøre en
udfordring, fordi man ikke kan overholde afstand til nærmeste
nabo af hensyn til støjkrav. Den traditionelle horisontale jordvarme kan ligeledes være svær at etablere, fordi der ikke er
grundareal nok til at nedgrave jordslanger. Det er væsentligt at
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nævne denne udfordring, idet områder med gasfyr, som nævnt
i litteraturgennemgangen, ofte er bynære områder, hvor husene
netop ligger tæt, og informanterne i denne undersøgelse også
udtrykker en særlig bekymring om, hvorvidt varmepumpen
vil genere naboer. Hvis der ikke er fjernvarme i sådanne tæt
bebyggede områder, kan det blive svært for borgerne at vælge
et andet individuelt alternativ end gasfyret eller den rigtig
dyre løsning: vertikal jordvarme, hvor man graver jordvarme
slangerne ned i dybden. Problematikken for disse boligejere er
vigtig at pointere, og det kan overvejes, hvilke andre former for
kollektive løsninger, der findes. En mulighed kan eksempelvis
være det såkaldte termonet, hvor jordvarmeslanger forsyner op
til flere husstandes varmepumper.

Transition

Del 3: Efter installationen af den nye varmekilde
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Anbefalinger
Der er i rapporten identificeret nogle forskellige barrierer eller
problematikker, der følger den tidslige proces, informanterne
befinder sig i, før, under og efter udskiftningen af deres gasfyr.
Disse barrierer kan man søge at påvirke gennem enten instal-

latører eller oplysning og kampagner, ligesom de kan målrettes
specifikke grupper eller årstider. Anbefalingerne til mulige tiltag
er oplistet i skemaerne herunder, tilhørende de enkelte dele af
den tidslige proces.

Før
Installatører:
•
Afhjælp akutte situationer: de, der servicerer gasfyr, bør opfordres til at påpege en nødvendig udskiftning af
gasfyret i så god tid som muligt, da det giver tid til at overveje den fremtidige opvarmningsform.
•
Påvirk processen tidligt: installatøren, der servicerer gasfyret, bør ikke blot nævne varmepumpen som en mulig
løsning, men også være i stand til at forklare om udfasningen af gasfyr og økonomien i en varmepumpe ift. tilskud,
fradrag og forbrug. Det bør overvejes, hvordan dette incitament kan skabes.
Oplysning og kampagner:
Borgeren skal stifte bekendtskab med varmepumpen på forhånd: man skal få borgeren til at overveje eller træffe en
beslutning om næste opvarmningskilde, allerede inden det nuværende gasfyr står af. Dette kan opnås ved at:
•
Fokusere på motivationsfaktorerne i kommunikationen: at valget om en varmepumpe er lig med en fremtids
sikring af boligen, at det er den mest klimavenlige løsning, og at det sikrer en god økonomi på lang sigt.
•
Udbrede planerne om udfasning af gasfyr: blot det at kende planerne om udfasning af gasfyr kan i sig selv
påvirke beslutningerne i de danske husstande. Gasfyret opfattes hos mange stadig som en klimavenlig løsning.
•
Give grundejerforeninger eller lignende sociale strukturer en rolle i vidensdeling: eventuelt med standard
informationer på deres sociale platforme eller direkte link til SparEnergi.dk, hvor man kan finde opdaterede
informationer.
•
Lade borgeren se varmepumpen i aktion: dette kan ske via messer eller udstillinger, hvor borgerne kan se og
høre varmepumpen. Nogle ønsker at gøre dette i ro og mag, uden der nødvendigvis er en rådgiver eller sælger
til stede.
•
Udbrede luft til luft-varmepumper i sommerhuse: dette kan være en indgangsvinkel til, at flere stifter bekendtskab med og får tillid til teknologien, hvilket påvirker lysten til at investere i andre typer varmepumper i helårsboliger.
•
Udbrede viden om varmepumper på abonnement: dette kan overkomme barrieren for de borgere, der ikke selv
kan finansiere investeringen, men man bør eventuelt sikre mere konkurrence på området.

•

Specifikke målgrupper eller særlige sæsoner:
•
Kampagner målrettet nye boligejere (uerfarne boligejere): for disse er det nyt at skulle forholde sig til opvarmningsformer i det hele taget.
•
Kampagner målrettet boligejere i eller lige omkring pensionsalderen: der sker her et skifte i borgerens økonomiske
situation og muligvis deres fremtidsudsigt i boligen.
•
Kampagner i sommersæsonen: opmærksomhed om boligens opvarmning på denne årstid kan skabe tid til at overveje mulighederne, inden vinteren sætter ind, hvor situationen opleves særligt akut, hvis gasfyret bryder sammen.
•
Der skal tages hånd om de tæt bebyggede boligområder: områder, hvor det ikke er ideelt at installere varmepumper, idet plads, afstand og støjkrav til nærmeste nabo ikke kan overholdes, mangler alternativer til gasfyret, fx i
form af fjernvarme, termonet eller andre fælles løsninger.
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Under
Installatører:
•
Mere udførlige tilbud: installatører kan hjælpe med at overkomme den økonomiske barriere, der opleves ved
investeringsomkostningerne, ved at give viden om den totale økonomi i et tilbud (tilbagebetalingstider, tilskud og
fradrag).
•
Vise varmepumpen i aktion: installatører kan med fordel give nye kunder mulighed for at se varmepumpen i aktion
hos deres tidligere kunder.
•
En større rolle i flere energirenoveringer: selvom varmepumpen ikke nødvendiggør en forbedret klimaskærm her og
nu, kan installatøren få borgeren til at reflektere over øvrige energirenoveringsmuligheder. Hvis borgeren har planer
om renovering eller udvidelse af boligen, kan dette også tænkes ind i størrelsen af varmepumpen.
Oplysning og kampagner:
Informanterne ser det som en nødvendighed at lave en del research selv, for at kunne gennemskue rådgivernes
salgstaler. Informationen i denne del af processen kan have fokus på:
•
Et nemmere overblik over den totale økonomi i at vælge varmepumpen fremfor gasfyret (tilbagebetalingstider,
tilskud og fradrag).
•
Udbredelse af viden om VE-godkendte installatører, så det er åbenlyst at vælge disse.
•
Grundejerforeninger eller lignende sociale strukturer kan have en rolle i vidensdeling: eventuelt med standard
informationer på deres sociale platforme eller direkte link til SparEnergi.dk, hvor man kan finde opdaterede
informationer.
•
Bekymringen om, at støj fra varmepumpens ude-del kan genere ikke blot én selv, men også naboerne, skal
imødekommes, fx ved at se og høre varmepumpen i aktion og finde den bedst mulige placering på egen grund.

•

Efter
•

•

•

De gode historier skal formidles: Alt tyder på, at varmepumpeejerne netop HAR gode historier, der med fordel kan
udbredes til andre borgere. Dette kan også bestå i at hjælpe boligområder med at facilitere dialog, så gasfyrejere
fx kan se en varmepumpe i aktion hos naboer.
Hos gasfyrejerne kan anbefalingerne oplistet i ”før-situationen” påvirke og hjælpe dem, inden de næste gang
ønsker at skifte opvarmningsform og skal træffe beslutningen igen.
Hos varmepumpeejerne skal man hjælpe med at sikre, at varmepumperne fortsat vedligeholdes optimalt, så varmepumpens gode ry videreudvikles og opretholdes. Dette kan eksempelvis ske ved at hjælpe varmepumpeejerne med
at huske et årligt eftersyn eller vha. opfølgende rådgivning.
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