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Gaskedelpriser - Egedal Kommune
I forbindelse med udbetaling af energisparetilskud til gaskedelinstallationer har GasNet fra april
måned 2017 krævet dokumentation i form af en faktura. GasNet har derfor opbygget en data
base med fakturaer fra faktisk gennemførte gaskedelinstallationer, hvor forbrugerne har skiftet
en ikke-kondenserende gaskedel eller en oliekedel ud med en kondenserende gaskedel.
På baggrund af forbrugernes indsendte fakturaer er GasNet i gang med at undersøge prisni
veauet for gaskedelinstallationer i GasNets distributionsområde. Undersøgelsen er endnu ikke
fuldt gennemført, men konklusionen for enkelte kommuner foreligger allerede på nuværende
tidspunkt.
Metodisk anvendes en 95% fraktil, hvorfor de 5 % dyreste og 5 % billigste gaskedelinstallatio
ner ikke medtages.
I det følgende beskrives resultaterne for Egedal Kommune.
1. Resultater – Egedal Kommune
Den gennemsnitlige fakturapris for udskiftning af en ikke-kondenserende gaskedel til en kon
denserende gaskedel er i Egedal Kommune 28.900 (28.864) kr. ekskl. moms.
Hovedparten af de fremtidige gaskedeludskiftninger vil være udskiftning af en gammel konden
serende gaskedel med en ny. I det omfang, der har været omkostninger til håndtering konden
sat, vil disse omkostninger ikke være relevante at medtage i ved udskiftning af en kondense
rende gaskedel til en ny kondenserende gaskedel.
I beregningen af den gennemsnitlige pris indgår 70 faktura. I nedenstående figur ses sprednin
gen i pris.
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2. Metode
I Egedal Kommune har GasNet registeret 88 fakturaer for faktisk gennemførte gaskedelinstalla
tioner.
7 fakturaer omhandler udskiftning af en oliekedel til en kondenserende gaskedel. Da
der er tale om en meget lavt antal, kan der ikke konkluderes på det generelle prisni
veau for udskiftning af oliekedel til gaskedel.
På 3 fakturaer fremgår også andet merarbejde end selve installation af ny gaskedel.
F.eks. flytning af radiatorer, hvorfor disse ikke indgår i undersøgelsen.
Metodisk anvendes kun 95 %-fraktilen, hvorfor de 4 dyreste og 4 billigste installationer
ikke medtages.
Undersøgelsen omfatter således 70 faktura.
Priserne er de faktiske fakturapriser som privatkunder har betalt til VVS-installatøren for ke
del og installationsarbejde inkl. diverse ekstraomkostninger i forbindelse med det faktiske ar
bejde. De opgjorte priser er derfor udtryk for de faktisk priser i markedet.
Der er i alt anvendt 24 forskellige VVS-installatørfirmaer på de 70 kedeludskiftninger, så også
på det punkt dækker undersøgelsen over et så bredt spektrum, og er derfor meget repræsenta
tiv for markedet.
Undersøgelsen omfatter ikke udskiftning af gammel kondenserende gaskedel til ny kondense
rende gaskedel, da den type udskiftninger ikke er energisparetilskuds-berettigerede. Det må
forventes, at den type udskiftninger er en smule billigere, idet afløb til kondensat allerede er
etableret.
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